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Річний огляд Запорізького державного медичного університету  

за 2017 2018 навчальний рік. 

 

 

 

За редакцією ректора університету професора Ю. М. Колесника. 

Запоріжжя, 2018 р. 172 с. 

 

 

 

Річний огляд подає інформацію про найбільш вагомі події в житті 

Запорізького державного медичного університету за навчальний рік. Інформація 

охоплює найістотніші показники, що характеризують освітньо-науковий рівень 

закладу: організацію освітнього процесу, підготовку науково-педагогічних 

працівників, видання сучасної наукової та навчально-методичної літератури, 

участь працівників університету в освітніх, наукових форумах і конференціях, 

спільну роботу з установами охорони здоров’я, функціонування Університетської 

клініки, Медичного коледжу, стан виховної роботи та соціальної сфери, співпрацю 

із зарубіжними партнерами, розвиток матеріальної бази університету. Відображено 

розмаїття форм позанавчальної активності студентів університету - роботу 

студентського наукового товариства, студентського самоврядування, волонтерську 

діяльність, спортивні досягнення, творчу активність колективів художньої 

самодіяльності.  

 

Огляд буде корисний викладачам та студентам, науковцям і лікарям-

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рекомендовано до друку 

Вченою радою Запорізького державного медичного університету 

від 21.06.2018р., протокол №12 
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ІЗ ХРОНІКИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

1903 рік  13 липня відкрито Жіночі педагогічні курси. Директором 

призначений професор Ланге М.М. 

 

1906 рік  27 травня на базі Жіночих педагогічних курсів були відкриті 

Вищі жіночі педагогічні курси (ОВЖК), які давали освіту 

рівноцінну університетській. Директором ОВЖК залишився 

професор Ланге М.М. 

 

1915 рік  На підставі Пропозиції Міністерства народної просвіти  

від 25 серпня 1915 року №38671 у вересні 1915 року при ОВЖК 

відкрито хіміко-фармацевтичне відділення. 

 

1919 рік  За розпорядженням Ради комісарів вищих  

навчальних закладів від 30 травня 1919 року Одеські вищі 

жіночі курси ввійшли до складу Новоросійського університету. 

 

1920 рік  При фізико-математичному факультеті Новоросійського 

університету відкрито хіміко-фармацевтичне відділення. 

 

1920 рік  У серпні Новоросійський університет реорганізовано, ряд 

факультетів і відділень перетворені у вищі навчальні заклади, 

зокрема було утворено медичний, фізико-математичний і 

хіміко-фармацевтичний інститути. 

 

1921 рік  Із 28 вересня Одеський хіміко-фармацевтичний інститут існує 

самостійно. 

 

1930 рік  Одеський хіміко-фармацевтичний інститут перейменовано в 

Одеський медико-аналітичний інститут. 

 

1935 рік  До складу Одеського медико-аналітичного інституту ввійшов 

Київський фармацевтичний інститут (Постанова НКЗ УРСР  

від 23 серпня 1935 року, наказ по інституту № 63 від 4 жовтня  

1935 року) і він перейменований в Одеський фармацевтичний 

інститут. 

 

1959 рік  Одеський фармацевтичний інститут переведено в  

м. Запоріжжя (Постанова РМ УРСР від 25 липня 1959 року 

№ 1076 і наказ МОЗ УРСР від 30 липня 1959 року № 455) і 

перейменовано в Запорізький фармацевтичний інститут. 

 

1964 рік  При Запорізькому фармацевтичному інституті відкрито 

лікувальний факультет (Постанова РМ УРСР від 23 жовтня 

1964 року № 1081 і наказ МОЗ УРСР від 27 жовтня  

1964року № 484). 
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1968 рік  Запорізький фармацевтичний інститут перейменовано в 

Запорізький медичний інститут (Постанова РМ СРСР № 61  

від 29 січня 1968 року). 

 

1994 рік  Постановою Кабінету Міністрів України № 820 від 12 грудня 

1994 року Запорізький медичний інститут реорганізовано в 

Запорізький державний медичний університет із наданням  

IV рівня акредитації. 

 

2004 рік  Університет був акредитований за IV рівнем (термін дії 

сертифіката – до 23.11.2009 року). 

Отримані ліцензії на підготовку бакалаврів зі спеціальності 

„Лабораторна діагностика” та спеціалістів зі спеціальності 

„Технологія парфумерно-косметичних засобів”. 

 

2006 рік  Університет акредитував підготовку спеціалістів за  

наявними спеціальностями та ліцензував усі види освітньої 

діяльності. 

 

2007 рік  Університет ліцензував підготовку спеціалістів із напряму  

1101 «Медицина» зі спеціальності 7.110106 «Стоматологія» із 

ліцензійним обсягом 60 осіб. 

 

2008 рік  Університет акредитував підготовку бакалаврів із  

напряму 1101 «Медицина» зі спеціальності 6.110100 

«Лабораторна діагностика» із ліцензійним обсягом 40 осіб. 

 

2009 рік  Університет повторно акредитований за IV рівнем, 

акредитована спеціальність «Технологія парфумерно-

косметичних засобів», ліцензована магістратура (10 місць) із 

цієї спеціальності, повторно ліцензована підготовка громадян 

України до вступу у ВМ(Ф)НЗ та підготовка офіцерів запасу. 

2010 рік    Акредитована магістратура зі спеціальності «Технологія 

парфумерно-косметичних засобів», ліцензована освітня 

діяльність із підвищення кваліфікації, спеціалізації та 

стажування з напрямів «Медицина» та «Фармація» зі 

збільшенням ліцензійного обсягу до 2500 осіб. 

 

2011 рік – Університет акредитував підготовку спеціалістів та магістрів за 

спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія» та 

«Фармація» і ліцензував усі види підготовки іноземних 

громадян, підготовку фахівців в інтернатурі (первинна 

післядипломна спеціалізація) та клінічній ординатурі 

(післядипломна підготовка лікарів). 
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2012 рік    В університеті акредитована підготовка спеціалістів та 

проведено ліцензування магістратури зі спеціальності 

«Стоматологія». Проведено ліцензування магістратури за 

спеціальністю «Лабораторна діагностика» (рішення ДАК 

України від 25.05.2012 р., протокол № 96). 

 

2013 рік 

 
 

 

Університет акредитував підготовку бакалаврів із  

напряму 1101 «Медицина» зі спеціальності  

6.110100 «Лабораторна діагностика» із ліцензійним обсягом  

40 осіб. 

 

2014 рік  Університет повторно акредитований в цілому за IV рівнем.   

Проведена акредитація магістратури за спеціальностями 

«Стоматологія» та «Лабораторна діагностика». Повторно 

проведена акредитація  спеціальності «Технологія парфумерно-

косметичних засобів». Ліцензована підготовка громадян 

України та іноземних громадян до вступу у ВМ(Ф)НЗ, а також 

підготовка офіцерів запасу медичної служби. 

 

2015 рік  

 

В Університеті акредитована підготовка в магістратурі зі 

спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» 

та в інтернатурі зі спеціальності «Лабораторна діагностика». 

Отримано ліцензію з підвищення кваліфікації та спеціалізацію 

курсантів у галузі знань 1201 «Медицина», 1202 «Фармація». 

 

2016 рік  

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

-  

ЗДМУ отримав ліцензію на збільшення контингенту студентів, 

пройшов акредитацію за всіма спеціальностями, проліцензував 

PhD-аспірантуру та освітню діяльність за ІІ (магістерським) 

рівнем галузі знань 22 «Охорона здоров’я».  

Ліцензовано підготовку здобувачів ступеня доктора філософії 

за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальностей  

222 «Медицина» і 226 «Фармація» у галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я».  

Ліцензовано освітню діяльність за другим магістерським рівнем 

спеціальностей 222 «Медицина», 226 «Фармація»,  

221 «Стоматологія». 

Вперше відбулося ліцензування освітньої послуги з підготовки 

здобувачів ступеня доктора філософії за третім (освітньо-

науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю  

221 «Стоматологія» у галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

- Ліцензовано освітню діяльність за другим магістерським рівнем 

та підготовку здобувачів ступеня доктора філософії за третім 

(освітньо-науковим) рівнем зі спеціальностей 228 «Педіатрія». 

Вперше ліцензовано нову спеціальність 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія» у галузі 22 «Охорона здоров’я» за освітнім рівнем 

бакалавра. 

Акредитовано спеціальність 6.120102 «Лабораторна 

діагностика» за освітнім рівнем бакалавра. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Запорізький державний медичний університет - сучасний навчальний заклад 

IV рівня акредитації. Згідно з Законами «Про освіту», «Про вищу освіту» метою 

освіти є всебічний розвиток особистості, її інтелектуальних, творчих і фізичних 

здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних громадян, збагачення 

інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу України, 

підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку 

України. 

Основними завданнями Університету як закладу вищої освіти є: 

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття 

особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями; 

2) провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і 

забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки 

наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в 

освітньому процесі; 

3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через 

формування людського капіталу; 

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного 

виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового 

способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; 

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу 

їхніх здібностей і талантів; 

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і 

досягнень суспільства; 

8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного 

рівня громадян; 

9) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності 

в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури; 

10) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 

працевлаштуванню випускників. 

Університет успішно виконує завдання підготовки висококваліфікованих 

фахівців для практичної охорони здоров'я та фармації, здійснює на високому рівні 

науково-дослідну роботу. Випускники університету плідно працюють у всіх 

регіонах України і в понад ста зарубіжних країнах. Розвиваються освітні та наукові 

зв'язки із закладами вищої освіти та науковими установами медичної галузі України 

та зарубіжжя. 

Запорізький державний медичний університет має високий науково-

педагогічний потенціал. В університеті працює 126 докторів наук, 473 кандидати 

наук. Освітній процес на додипломному та післядипломному етапах підготовки 

здійснюється на восьми факультетах: 

 першому медичному, 

 другому медичному, 

 третьому медичному,   



8 

 першому фармацевтичному (денна форма навчання), 

 другому фармацевтичному (заочна форма навчання), 

 першому міжнародному, 

 другому міжнародному, 

 факультеті післядипломної освіти. 

Вітчизняні та іноземні студенти в ЗДМУ мають можливість здобути вищу 

освіту за спеціальностями: «Медицина», «Лікувальна справа», «Педіатрія», 

«Стоматологія», «Фармація, промислова фармація», «Фармація», «Технології 

парфумерно-косметичних засобів» (спеціаліст та магістр), «Технології медичної 

діагностики та лікування», «Лабораторна діагностика» (бакалавр, магістр) та за 

новою спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» (бакалавр). 

Запорізький державний медичний університет забезпечує підвищення 

кваліфікації, спеціалізацію, стажування медичних фахівців у галузі  

1201 «Медицина» та 1202 «Фармація» на передатестаційних циклах (ПАЦ), циклах 

тематичного удосконалення (ТУ), курсах інформації та стажування для провізорів 

та лікарів медичних закладів м. Запоріжжя, Запорізької області та інших областей 

України. Застосовуються дистанційно-очна та денно-заочна форми навчання з 

елементами дистанційних технологій. 

Серед співробітників університету 1 академік НАМН України, 1 член-

кореспондент НАН України, 1 член-кореспондент НАПН України, 58 членів 

міжнародних Академій наук і міжнародних наукових товариств, 6 заслужених 

діячів науки і техніки України, 6 заслужених лікарів України, 3 лауреати 

Державної премії України, 6 лауреатів премій НАМН України, 2 лауреати премії 

Президента України для молодих учених, 5 лауреатів премії Кабінету Міністрів 

України, 7 стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених,  

2 стипендіати довічних державних стипендій Президента України видатним діячам 

охорони здоров’я, 2 відмінники освіти, 2 заслужених тренери, 1 заслужений 

журналіст України, 4 майстри спорту. 

В університеті успішно діють 16 широковідомих в Україні та за її межами 

оригінальних наукових шкіл у сфері фундаментальних досліджень, клінічної 

медицини і фармації. 

 

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 

 

Завдяки чіткій системі профорієнтаційної роботи, активному залученню на 

навчання іноземних громадян та авторитету університету як в Україні, так і за її 

межами протягом останніх років збільшується чисельність студентів. 

Контингент студентів у 2017-2018 навчальному році (станом на 1 січня) 

збільшився на 271 особу порівняно з минулим роком і склав 9213 студентів. 

Контингент іноземних громадян склав 2574 особи (+327 осіб). В університеті 

впроваджена багатоступенева система підготовки фахівців на довузівському, 

додипломному та післядипломному етапах. Із метою удосконалення системи 

підготовки на довузівському етапі та формування якісного контингенту іноземних 

громадян, з 01 січня 2018 р. створено Центр підготовки іноземних громадян. 
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ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА 

 

Запорізький державний медичний університет завжди допомагав і допомагає 

майбутнім абітурієнтам у здійсненні кроків до фахового самовизначення та 

самовдосконалення. 

Профорієнтаційна робота з абітурієнтами була організована відповідно до 

плану, затвердженого на засіданні приймальної комісії. План роботи охоплює всі 

напрями діяльності приймальної комісії та її підрозділів. Протягом 2017-18 н.р. 

членами приймальної комісії постійно проводилися консультації з роз’яснення 

правил прийому до ЗДМУ у 2018 році на перший курс для вступників на базі 

повної загальної середньої освіти та старші курси для осіб, які вже здобули певний 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра та спеціаліста. 

Профорієнтаційні заходи реалізовувалися шляхом використання різноманітних 

методів та форм агітаційної роботи. 

Робота із засобами масової інформації. Інформація про умови вступу до 

університету розміщувалась в більшості всеукраїнських та багатьох регіональних 

довідниках для абітурієнтів, рекомендованих МОН України: «Освіта для кожного», 

«Довідник вищих та професійних навчальних закладів України» та ін.  

Інформаційні матеріали про ЗДМУ постійно розміщувалися на сторінках 

обласних та всеукраїнських рекламно-інформаційних газет («Теленеделя», «Рост», 

«Запорожский пенсионер», «Панорама», «Наше місто» (м. Дніпро), «Вісті 

Придніпров`я», «Ведомости образования», «Бердянские ведомости», «Приморские 

ведомости») та журналів (всеукраїнський щомісячник «Сучасна освіта», 

всеукраїнське видання «Куди піти навчатись» та інших). Загальній популяризації 

професій, які можна здобути в ЗДМУ сприяли численні виступи ректора та 

провідних учених університету на регіональних телевізійних каналах («ТВ-5», 

«Алекс», «Запоріжжя», «МТМ»). Активно рекламувався ЗДМУ на радіостанціях 

«Хіт-FM», «Русское Радио Украина», «Kiss-FM» та інших.  

Розміщення інформації про університет у мережі Internet. На сьогодні 

одним із найбільш ефективних засобів масової інформації є Internet. Сайт 

Запорізького державного медичного університету постійно оновлюється. На 

сторінках офіційного сайту університету (www.zsmu.edu.ua) кожен абітурієнт може 

отримати вичерпну інформацію про ЗДМУ, його спеціальності та перспективи 

працевлаштування, строки подачі документів та умови вступу, дати проведення 

днів відкритих дверей, про дозвілля і життя студентів, про різноманітні заходи, які 

проводяться у стінах університету тощо. Інформація для абітурієнтів розміщується 

та постійно оновлюється як на офіційному сайті університету, так і на 

спеціалізованих порталах та сайтах МОН України, сайтах видавництв, на сторінках 

яких виходить реклама про ЗДМУ, соціальних мережах. Таким чином, за 

допомогою ЗМІ забезпечується постійна присутність відомостей про університет в 

інформаційному просторі на всеукраїнському та регіональному рівнях і доведення 

оперативної інформації до абітурієнтів. 

Підготовка презентаційно-інформаційних матеріалів. Для інформування 

майбутніх абітурієнтів були підготовлені та видані презентаційно-інформаційні 

матеріали про університет:  

 листівки «Умови прийому до ЗДМУ у 2018 році»; 

 листівки «Нове у правилах прийому до ЗДМУ у 2018 році; 

http://www.zsmu.edu.ua/
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 пам’ятка «Розрахунок конкурсного балу при вступі до ЗДМУ з 

урахуванням вагових коефіцієнтів»; 

 кольорові буклети з інформацією про ЗДМУ українською, російською та 

англійською мовами; 

 плакати та банери з інформацією про факультети та спеціальності 

українською, російською та англійською мовами;  

 таблиці розчинності, на яких були вказані контактні телефони підрозділів 

Запорізького державного медичного університету; 

 таблиці Д. І. Менделєєва з інформацією про ЗДМУ українською і 

російською мовами; 

 презентаційно-інформаційні буклети про окремі спеціальності ЗДМУ; 

 блокноти та кулькові ручки з логотипом ЗДМУ. 

На території університету були розміщені стенди з інформацією: 

- про факультети і спеціальності ЗДМУ;  

- про вагові коефіцієнти і розрахунок конкурсного балу; 

- про мінімальну кількість балів сертифікатів ЗНО, із якими вступник 

допускається до участі у конкурсі відповідно до обраної спеціальності; 

- про перелік документів, які абітурієнти подають до приймальної комісії.  

Інформаційні листівки направлялися у школи м. Запоріжжя, районні та міські 

відділи освіти, медичні коледжі та училища, Департаменти охорони здоров’я та 

освіти облдержадміністрацій, лікарні, аптеки та інші лікувально-профілактичні 

заклади, державні й приватні медичні та фармацевтичні підприємства. 

Забезпечення достатньою кількістю різноманітних презентаційно-інформаційних 

матеріалів дозволило якісно провести профорієнтаційну роботу щодо залучення 

молоді на навчання в університеті. 

Протягом усього навчального року у приміщеннях приймальної комісії 

працює консультаційний пункт для майбутніх абітурієнтів. Консультації можна 

отримати відвідавши приймальну комісію та за телефонними зверненнями.  

Упродовж 2017-18 навчального року в університеті двічі були проведені дні 

відкритих дверей, які відвідало близько 8000 абітурієнтів та їх батьків. На них із 

вітальним словом виступив ректор Колесник Ю.М., який розповів про навчання в 

університеті, основні здобутки університету, напрями і спеціальності, за якими 

проводиться підготовка, повідомив присутніх про функціонування підготовчих 

курсів, презентував факультети ЗДМУ, інфраструктуру студентського містечка, 

університетську клініку, розповів про студентське життя в університеті. Ректор 

наголосив, що випускники медичних коледжів мають змогу вступати на навчання у 

ЗДМУ відразу на 2 курс за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», 

«Лабораторна діагностика» і на скорочений термін навчання за спеціальностями 

«Фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів».  

У Запорізькому державному медичному університеті започатковано 

підготовку фахівців за новою спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія». Саме у 

ЗДМУ підготовка фахівців проводитиметься за спеціальністю, яка набула якісно 

нового змісту і відповідає вимогам Світової федерації ерготерапії, а не просто 

перейменована зі старої назви «Фізична реабілітація».  

На завершення усі присутні отримали вичерпні відповіді на поставлені 

питання щодо вступної кампанії у ЗДМУ в 2018 році і виявили бажання відвідати 

екскурсії в анатомічний музей та на провідні кафедри університету.    
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Надана інформація допомогла майбутнім абітурієнтам, а також їх батькам 

повно і всебічно ознайомитись зі спеціальностями, які можна отримати в ЗДМУ, із 

соціально-економічними, психологічними і медико-фізіологічними аспектами 

вибору майбутньої професії, що є найважливішою передумовою для здійснення 

професійного вибору. Усім бажаючим були роздані інформаційні матеріали.  

Запорізький державний медичний університет брав участь у багатьох 

виставках, зокрема спеціалізованій міжрегіональній виставці «Ярмарок освіти», яка 

проводиться щорічно у виставковому комплексі «Козак-палац» м. Запоріжжя;  

6 Міжнародній виставці «Вища освіта - 2017» м.Львів; 33 Міжнародній 

спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2018» м.Київ; 9 Міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти - 2018» м. Київ; XIV та XV Міжрегіональній 

спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра» м. Кременчук. 

Інформаційні відеоматеріали ЗДМУ розміщувались і на телевізійних панелях 

у маршрутних таксі міста Запоріжжя, Кривого Рогу, Херсона, а також на 

світлодіодних екранах місць масового відпочинку в Запоріжжі (парки, площі). 

Для ознайомлення з діяльністю навчального закладу університет постійно 

приймав групи школярів зі шкіл міста та з районних шкіл, яким проводилися 

показові лекції, ознайомчі екскурсії територією університету, екскурсії в музеї, на 

провідні кафедри, у лабораторії, клінічні та теоретичні бази підрозділів 

університету. 

Протягом 2017-18 навчального року працювали дистанційні підготовчі курси. 

З жовтня по травень проходило навчання на 8- та 3-місячних підготовчих курсах, 

на яких майбутні вступники поглиблювали свої знання з біології, хімії, української 

мови та літератури й визначали свій профорієнтаційний напрям. На 8-місячних 

курсах навчалися 46 слухачів, на 3-місячних – 51 слухач.  

Підготовчі курси забезпечують високу якість навчання. Завдяки якісній 

підготовці з профільних предметів з числа тих, хто навчався на підготовчих 3-х та 

8-ми місячних курсах зараховано у 2017 році – 61 особу. Із них 26 за державним 

замовленням («Медицина» – 24, «Педіатрія» – 2); за кошти фізичних та юридичних 

осіб – 29 (з них 10 на спеціальність «Медицина», 3 на спеціальність 

«Стоматологія», 4 спеціальність «Фармація», 6 спеціальність «Технології медичної 

діагностики та лікування» освітня програма «Лабораторна діагностика»,  

6 спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»). З тих, хто закінчив дистанційні 

курси зараховано 6 осіб: за кошти державного бюджету – 1 особа («Медицина»), за 

кошти фізичних та юридичних осіб – 5 (1 – «Медицина» другий курс, 2 – «Фізична 

терапія, ерготерапія», 1 – «Стоматологія», 1 – «Фармація» (денна форма). 

Прийом документів від абітурієнтів на денну форму навчання здійснювався з 

12 по 26 липня 2017 року (відповідно до Умов та Правил прийому зі змінами), для 

осіб, які мали складати фахові вступні випробування – з 12 по 24 липня. Вступні 

фахові випробування проводилися 29 липня 2017 року. На заочну форму навчання 

прийом документів здійснювався з 12 липня по 11 серпня 2017 року. Вступні 

фахові випробування проводилися 12 серпня 2017 року. 

Список рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету був 

сформований системою ЄДЕБО з урахуванням пріоритетності, яку вступники 

проставляли при подачі заяви для вступу, і оприлюднений 01 серпня 2017 року. 

Зарахування для рекомендованих до вступу проводилося у терміни з 1.00 до  

18.00 години 05 серпня. Зарахування на місця державного замовлення проводили 

07 серпня. Дозарахування не проводилося.  
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Зарахування за кошти фізичних (юридичних) осіб (подання оригіналів 

документів) здійснювалося до 12 години 15 серпня. Остаточне зарахування за 

кошти фізичних (юридичних) осіб на денну форму навчання відбулося 16 серпня 

2017 року. 

За звітній рік прийом заяв від вступників здійснювався виключно 

електронним вступом, окрім певних категорій, яким Умовами та Правилами 

прийому було надано право подавати заяви у паперовій формі. У 2017 році за 

допомогою електронного вступу було прийнято 5241 заяву (у 2016 році – 5355), із 

числа тих, хто скористався системою електронної подачі були зараховані 747 осіб 

(у 2016 році – 637 осіб). 

Вперше конкурсний бал вступників корегувався на регіональний коефіцієнт 

(1,02 для ВНЗ м. Запоріжжя) і на сільський коефіцієнт (1,02) для осіб, які в рік 

вступу закінчили школу, розташовану в сільській місцевості та зареєстровані у 

сільському населеному пункті (місце реєстрації підтверджували довідкою (додаток 

13) з сільської ради, сканкопію якої завантажували в кабінеті вступника).  

У 87 зарахованих вступників у 2017 році конкурсний бал корегувався на сільський 

коефіцієнт. 

Зарахування до медичного університету проводилося за результатами 

конкурсу сертифікатів УЦОЯО зразка 2016, 2017 років. Для участі у конкурсі на 

бюджетні пропозиції вступники мали змогу подавати не більше 9 електронних заяв 

на 4 спеціальності (у 2016 році не більше 15). Цим заявам вони проставляли 

пріоритети від 1 до 9, «1» означало найвищу пріоритетність. 

Вступники подавали сертифікати до ЗДМУ з кількістю балів не нижче 130 з 

конкурсних предметів на спеціальності «Медицина», «Педіатрія» і «Стоматологія» 

та не нижче 100 балів на спеціальності «Фармація, промислова фармація» освітні 

програми «Фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів» (денна і 

заочна форми навчання) і «Технології медичної діагностики та лікування» освітня 

програма «Лабораторна діагностика» та «Фізична терапія, ерготерапія» 

Активна робота із залучення молоді на навчання до університету 

забезпечила у 2017 р. високий конкурс з усіх спеціальностей. У цілому по 

університету конкурс на місця держзамовлення склав 7,69 осіб на одне місце, при 

цьому на спеціальність Медицина – 6,51; Педіатрія – 9,64; Стоматологія –  

91 чоловік на місце.  

2017-2018 н.р. не було позаконкурсного зарахування, але була категорія 

вступників, які мали право, відповідно до Умов та Правил прийому, вступати за 

квотою 1. Із цієї категорії зараховано на бюджет 5 осіб з числа сиріт на 

спеціальність «Медицина» з прохідним балом 151,47. 

Вперше у медичних вишах, цього року бюджетні пропозиції (у ЗДМУ це – 

«Медицина» 1 курс, «Педіатрія» 1 курс, «Стоматологія» 1 курс) брали участь у 

широкому конкурсі. Рекомендації до зарахування у нашому університеті отримали: 

«Медицина» – 356 осіб, «Педіатрія» – 45 осіб, «Стоматологія» – 2 особи. Виконали 

вимоги до зарахування (надали оригінали документів): «Медицина» – 312 осіб, 

«Педіатрія» – 41 особа, «Стоматологія» – 2 особи. Отже, 355 осіб було зараховано 

на місця державного фінансування. 

На вакантні місця державного замовлення («Медицина» – 44, «Педіатрія» – 

4) після проведення конкурсу на контрактну форму навчання було переведено на 

місця державного фінансування спеціальності «Медицина» 3 особи, які мали 

спеціальні умови (відповідно до Умов та Правил прийому до ЗДМУ), подали 
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необхідні документи, що підтверджують їх наявність і у яких конкурсний бал був 

менший за прохідний бал на бюджет не більше ніж на 10 балів. Інформацію про 

невикористані після переведення вакантні місця державного замовлення надано 

державному замовнику (всього 45 місць: «Медицина» – 41 місце, «Педіатрія» – 4).  

Незважаючи на складність вступної кампанії, результатом проведеної 

протягом року якісної профорієнтаційної роботи ЗДМУ став конкурс на контракт, 

який становив – 4,36 (у 2016 році цей показник був – 4,17). 

Всього до складу студентів медичного університету в 2017 році зараховано 

1282 особи (358 – за кошти державного бюджету, 924 – на навчання за 

контрактом). На І, ІІ, ІІІ медичні факультети зараховано 792 особи, із них на 

умовах контракту – 434 студенти (54,79 %). На І та ІІ фармацевтичні факультети 

прийом склав 490 осіб (усі контрактники), із них 382 (77,96 %) особи зараховано на 

заочну форму навчання. У 2016 році всього було зараховано 1260 осіб. 

Апеляцій на результати вступних випробувань не надходило. Зарахування 

проведено у межах ліцензованого обсягу на конкурсній основі. Договори про 

надання освітніх послуг повністю відповідають чинному законодавству. 

Отже, вступна кампанія 2017 року проводилась прозоро, прояви посадових 

зловживань та хабарництва в університеті не допускалися. Скарг від абітурієнтів та 

їх батьків не надходило. 

 

ДОДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА 

 

Колективом університету реалізується виконання вимог нормативно-правової 

бази, зокрема Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», директив 

Державної національної програми «Освіта (Україна ХХІ століття)» - згідно з якими 

ставляться завдання щодо широкого вибору форм освіти, засобів навчання, які б 

відповідали шляхам реалізації завдань та запитам здобувачів освіти.  

Колектив університету успішно реалізує загальну мету освіти – всебічний 

розвиток особистості, виховання високих моральних якостей, формування 

свідомих громадян і як наслідок – збагачення інтелектуального, наукового, 

культурного потенціалу суспільства, зростання загального освітнього рівня. 

В університеті реалізуються норми ст.6 Закону України «Про освіту» - 

Засади державної політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності. У 

контексті реалізації загальної мети формальної освіти проводиться системна 

робота щодо забезпечення якості навчання у відповідності до вітчизняних та 

міжнародних стандартів. Запроваджуються заходи та методи, що сприяють 

розвитку наукового характеру освіти, цілісності і наступності системи освіти, 

формуванню професійних компетентностей, розвиваються навички застосовування 

знань на практиці. 

Планування, реалізація та моніторинг освітнього процесу в університеті 

здійснюється згідно з чинною нормативно-правовою базою та деталізується 

наказами і розпорядженнями ректора університету.  

До початку 2017-2018 н.р. було оновлено та затверджено у встановленому 

порядку збірник Положень (всього 79) щодо системи якості освітньої діяльності у 

ЗДМУ та введено в дію наказом ректора від 14.09.2017 р. №370.  

Організація 2017-2018 н.р. в університеті регламентована наказом ректора  

від 28.08.2017 р. № 312 «Про організацію освітнього процесу в 2017-2018 н.р.», 

Планом заходів ЗДМУ на виконання рішення ХІV Всеукраїнської науково-
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практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої 

медичної освіти в Україні» (обговорено та затверджено на засіданні Вченої ради 

ЗДМУ від 22.06.2017 р., протокол № 13), Планом пріоритетних заходів щодо 

планування, організації та контролю якості освітнього процесу за напрямками 

ЗДМУ у 2017-2018 н.р. (обговорено та затверджено на засіданні Вченої ради ЗДМУ 

від 01.09.2017 р., протокол № 1), Планом заходів ЗДМУ відповідно узагальнених 

підсумків атестації випускників у 2017 р. згідно Листа МОЗ України  

від 19.12.2017 р. №23-01-9/442 (обговорено та затверджено на засіданні Вченої 

ради ЗДМУ від 31.01.2018 р., протокол № 6). 

У 2017 р. проводився набір студентів за переліком спеціальностей галузі знань 

22 «Охорона здоров’я», а саме: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина»,  

224 «Технології медичної діагностики та лікування», 226 «Фармація, промислова 

фармація». У 2017 році поновлено набір на спеціальність 228 «Педіатрія», та 

«Технологія парфумерно-косметичних засобів» як спеціалізація. 

Вперше у 2017 р. здійснено набір студентів на 1 курс за спеціальністю  

227 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалавр) рівня вищої освіти; 

проведено набір студентів за спеціальністю 221 «Стоматологія», які попередньо 

здобули ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Стоматологія» та 

«Стоматологія ортопедична». 

Проведено 6-й набір студентів за спеціальністю 222 «Медицина», які 

попередньо здобули ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Лікувальна 

справа» та «Сестринська справа». Відбувся 2-й набір іноземних громадян, які 

почали навчальний рік у лютому-березні (зміщений графік).  

Всього набір на навчання у 2017 році (із урахуванням іноземних громадян-

студентів та слухачів, прийому на старші курси) становить 2177 (2016 р. - 1915 осіб). 

Тобто, у 2017 р. вперше прийнято на навчання більше 2 тисяч осіб. 

Набір студентів на 1 курс за спеціальністю «Медицина» відбувався з 

розподілом їх на І (І та ІІ потік) та ІІ (ІІІ потік) медичні факультети.  

На 2 - 4 курсах І медичного факультету навчальний процес був організований 

для 3-х потоків (у середньому 150 – 160 осіб). Академічні групи мають наповнення 

від 9,25 осіб у групі/десятку до 12-13 осіб у групі медичних факультетів та 10-16  

(у середньому 11-13 осіб) у групах фармацевтичних факультетів. Такий розподіл 

організовано з 2016 р. і дозволяє уникати великих академічних потоків та груп. 

Водночас це сприяє збільшенню навантаження на лекторів, викладачів та вимагає 

виконання плану підготовки науково-педагогічних працівників. 

Зростає контингент студентів ЗДМУ: вперше пройдено рубіж 9 тисяч осіб на 

додипломному етапі навчання (01.01.2018 р. - 9213 осіб). Зростає і кількість 

академічних груп – 651 в 2016-2017 н.р. до 698 у 2017-2018 н.р. Найпотужніші 

медичні факультети – 500 груп, І, ІІ фармацевтичні відповідно складають 74 та  

124 академічні групи. 

Протягом 2017-2018 н.р. студенти всіх спеціальностей навчалися за ЄКТС. 

Вперше після перерви у майже 10 років для студентів 1 курсу всіх спеціальностей, 

2 та 3 курсів спеціальностей «Медицина» та «Лікувальна справа», 2 курсу 

«Стоматологія», які попередньо здобули ОКР молодшого спеціаліста, 

запроваджено заліково-екзаменаційну сесію. Семестровий контроль проводився у 

вигляді наступних форм: семестровий екзамен, диференційований залік, залік. 

Отримано позитивні результати. Для прикладу: на 2 курсі (скорочений термін 

навчання - СТН) якісна успішність підвищилася порівняно з минулим роком на 
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5,86 % - 73,17 %, зріс і середній бал на 0,14 – 3,87. Для порівняння: основний потік 

2 курсу І медичного факультету: якісна успішність 59,08 %, середній бал  

3,8. Тобто, студенти 2 курсу СТН при складанні сесії продемонстрували значно 

кращі показники успішності. 

З метою дотримання якості освітнього процесу ректоратом здійснюється 

системний внутрішньоуніверситетський моніторинг усіх форм навчання: 

навчальних занять, етапів контролю знань, організації самостійної роботи 

студентів (СРС). Традиційно кожного семестру формується та затверджується 

ректором університету «Графік проведення модульних контролів» та «Графік 

проведення тестових іспитів», які включають усі дисципліни, курси, спеціальності. 

У ЗДМУ ведеться активна робота з удосконалення та розширення 

запровадження навчальних онлайн курсів на платформі edX для організації 

складових навчального процесу. На даний час маємо 328 оригінальних онлайн 

курсів та 3 головних напрямки їх запровадження: 

1. реалізація ст.62 ЗУ «Про вищу освіту» - ЗДМУ першим серед закладів 

вищої медичної освіти України забезпечив вільний вибір дисциплін студентами 

(курси за вибором) та організував їх вивчення у вигляді онлайн курсів; 

2. відповідно до спільного рішення конференції трудового колективу та 

Вченої ради ЗДМУ від 01.09.2017 р. вперше розпочато заходи з організації СРС у 

форматі онлайн курсу. Продовжується створення курсів для організації самостійної 

роботи для лікарів-інтернів, провізорів-інтернів. Деканами факультетів (голова 

групи аналізу - декан І медичного факультету доц. Компанієць В.М.) та головами 

ЦМК здійснено аналіз організації СРС на кафедрах. За успішністю виконання 

даного завдання кафедри можна структурувати: 

- кафедри, які найбільш успішно організували СРС, мають конкретні 

напрацювання та надають пропозиції щодо удосконалення (факультетської 

хірургії, акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО, загальної 

практики-сімейної медицини, фтизіатрії і пульмонології; УЕФ, медичного та 

фармацевтичного правознавства, токсикологічної і неорганічної хімії, суспільних 

дисциплін, культурології та українознавства);  

- кафедри, які запроваджують СРС та проходить етап напрацювання 

досвіду і удосконалення організації (кафедри педіатричного профілю, біологічної 

хімії, аналітичної хімії, фармацевтичної хімії, технології ліків, фізколоїдної хімії); 

- кафедри, де дане питання поки що тільки заявлене і майже не 

опрацьоване, потребує якнайшвидшого вирішення (кафедри стоматологічного 

профілю; ОЗ, соціальної медицини та ЛТЕ, внутрішніх хвороб 3, органічної і 

біоорганічної хімії; МФІНТ, фармакогнозії, фармакології та ботаніки, анатомії 

людини - як СРС розміщені лекції; онкології та онкохірургії - курс за вибором 

подається як СРС). 

3. відповідно до наказу ректора від 14.09.2017 р. № 371 та з метою 

забезпечення якісної підготовки студентів університету до складання ліцензійного 

іспиту «КРОК 1», «КРОК Б» вперше розпочато заходи зі створення та 

запровадження онлайн курсів для підготовки студентів до ліцензійного іспиту 

«КРОК 1», «КРОК Б».  

Вивчення онлайн курсу вважається складовою виконання індивідуального 

плану студента та умовою допуску до ліцензійного іспиту «КРОК 1», «КРОК Б». 

Онлайн курси створюються для всіх категорій студентів (вітчизняні, іноземні, 

денна та заочна форми навчання, дублюються за мовою викладання дисциплін). 
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Отримано перші результати вивчення онлайн курсу в осінньому семестрі 

студентами спеціальності «Стоматологія». За звітами деканатів, усі студенти 

пройшли навчання та успішно склали залік. Студенти інших спеціальностей 

вивчали даний онлайн курс протягом весняного семестру 2017-2018 н.р. 

Продовжується запровадження та використання модуля АСУ – електронного 

журналу та його елемента – електронних відомостей. Деканати у короткі терміни 

отримують результати академічної успішності студентів, формують рейтинги  

(2-й рік у даному форматі).  

Практична підготовка майбутніх фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я», 

вимагає розуміння чітких критеріїв, понять та вимог. Крім того, протягом останніх 

3 років відбулася кардинальна зміна планів підготовки фахівців. Тому згідно з 

наказом ректора від 25.08.2017 №305 «Про створення робочої групи з розробки 

Свідоцтва практичної підготовки для студентів спеціальності  

222 «Медицина» 2017-2018 н.р.» було опрацьовано та виконано завдання щодо 

оновлення даного документа. Триває робота щодо розробки Свідоцтва практичної 

підготовки для всіх спеціальностей. 

Із метою дотримання ефективності в роботі щодо поліпшення якості 

освітнього процесу запроваджено системні заходи. Про результативність даного 

підходу свідчить отримання 26.06.2017 р. Сертифікату відповідності системи 

управління якістю вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). 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 25.06.2020 р. 

Продовжується організоване згідно з графіком проведення тестових та усних 

семестрових іспитів (комплексних іспитів) із дисциплін (передбачався 1 тиждень 

(20.01-26.01.2018 р.). Зазначена практика заходів контролю знань студентів дозво-

ляє уніфіковано та повною мірою оцінити рівень підготовки студентів. Тестові 

іспити в повному обсязі проведені центром тестування з попереднім визначенням 

рівня засвоєння практичних навичок на кафедрах. 

Сторінки кафедр на порталі електронних ресурсів структуровані і заповнені 

згідно з затвердженим алгоритмом, із використанням електронної бібліотеки і 

репозитарію університету та лекційного матеріалу кафедр. Наповнення кафедральних 

сторінок постійно контролюється ректоратом та сектором моніторингу якості освіти.  

Постійна увага ректорату приділяється покращенню рівня професійної 

підготовки науково-педагогічних працівників. На виконання норм ст. 57  

п. 9 Закону України «Про вищу освіту» та з метою надання і вдосконалення 

методичної допомоги молодим викладачам університету наказом ректора ЗДМУ 

від 25.08.2017 р. № 306 «Про створення та організацію роботи «Школи молодого 

викладача» започатковано нову форму підготовки викладачів. До роботи залучено 

колективи кафедр суспільних дисциплін, культурології та українознавства, 

МФІНТ. Перша група слухачів у кількості 10 осіб пройшла навчання з 27 вересня 

по 14 березня 2018 р. (обсяг курсу становить 120 год.). 

Організація методичної роботи в університеті здійснюється згідно з чинною 

нормативно-правовою базою та деталізується наказом ректора від 06.09.2017 р.  

№ 334 «Про склад ЦМР та ЦМК». Із вересня 2017 р. всі засідання ЦМК 

проводяться виключно на території студентського містечка у закріплених 

аудиторіях та контролюються членами ректорату. 
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Контингент випускників 2018 р. склав 1577 осіб, що на 179 випускників 

більше, ніж у 2017 р. Літній випуск – 1192 осіб, зимовий випуск – 385. 

 

Вітчизняні випускники : 1228 /2017-1175/ 

 2018 

Лікувальна справа 455 

Педіатрія 129 

Стоматологія  60 

Фармація денна 94 

ТПКЗ денна 20 

Фармація з.ф.н. 396 (62л+334з) 

ТПКЗ з.ф.н. 37 

ЛД бакалавр 23 

ЛД магістр 14 

 1228 (+53) 

 

Іноземні випускники: 349 /2017-223/ 

 2018 

Лікувальна справа 278 

Стоматологія 21 

Фармація денна 32 

Фармація з.ф.н. 18л 

 349 (+126) 

 

ДИПЛОМИ З ВІДЗНАКОЮ 

 2018 

Лікувальна справа 24 

Педіатрія 3 

Стоматологія 2 

Фармація денна 4 

Фармація з.ф.н. 3 

ТПКЗ 1 

ЛД (б,м) 0 

 37-2,35% 

 

ГОЛОВИ ДЕК: 

«Лікувальна справа», «Педіатрія» - проф. Овчаренко Л.С. 

«Стоматологія» -                                д.м.н. Возний О. В. 

«Фармація», «ТПКЗ» -                       проф. Коваленко С.І. 

«Лабораторна діагностика» -            д.б.н. Павлов С. В. 

 

Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» 

вітчизняні студенти склали із середнім балом 79,6% (+1,5 % від 2017 р.), що є 

одним із кращих серед ЗВО. 

Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. Стоматологія» вітчизняні студенти 

склали із середнім балом 74,1% та посіли позицію кращих серед ЗВО. 
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Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. Фармація» вітчизняні студенти 

склали із середнім балом 78,2% - що на 7,8 % вище ніж минулого року та є кращим 

показником серед ЗВО. 

Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. ТПКЗ» - 81,6% (2017 р. - 75,6 %). 

У 2018 році відбувся другий випуск студентів, які навчалися за скороченим 

терміном (вступали на другий курс після медичного коледжу) – 45 осіб  

(39 - «Лікувальна справа, 6 - «Педіатрія»). Всі вони продемонстрували гідні 

результати навчання та були успішними під час атестації. 

Результати державних випускних іспитів вітчизняними студентами І та  

ІІ медичного факультетів зі спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія»: 

всього складали іспит 587 студентів. Середній бал – 3,97 (+0,04), якісна успішність 

– 73,3% (+3,2 %).  

Результати державних випускних іспитів вітчизняними студентами  

ІІІ медичного факультету зі спеціальності «Стоматологія»: всього складали іспит 

64 студенти. Середній бал – 3,95 (+0,04), якісна успішність – 79,7 (+1,4 %). 

Результати державних випускних іспитів студентами-бакалаврами зі 

спеціальності "Лабораторна діагностика": всього складали іспит 23 студенти, 

середній бал – 4,01, якісна успішність – 69,57 %. 

Державні випускні іспити на І та ІІ фармацевтичних факультетах 

проводилисьу вигляді 2 комплексних професійно-орієнтованих іспитів. 

Результати практично-орієнтованого іспиту 93 вітчизняних студентів денної 

форми навчання спеціальності «Фармація»: середній бал 3,89 (у 2017 р. – 3,92). 

Якісна успішність - 68,82% (2017 р. - 70,31%). На відміну від минулого року, коли 

один студент склав іспит на «незадовільно», цього року незадовільних оцінок не 

було. 

Атестацію випускників складали 62 студенти заочної форми навчання 

спеціальності «Фармація». Середній бал - 3,64 (у 2017 р. - 3,66). Якісна успішність - 

53,23%, збільшилась порівняно з 2017 роком (53,06%). 

Практично-орієнтовані іспити складали студенти денної форми навчання зі 

спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів». Середній бал серед 

студентів (20 випускників) становить 3,83 (2017 р. – 3,86). Якісний показник 

успішності складає 65% (у 2017 р. – 62,5%). 

Дипломні роботи у 2018 році захистили 14 студентів-випускників  

I фармацевтичного та 2-міжнародного факультетів. Від загальної кількості 

студентів-випускників це складає 6,09%. Теми захищених дипломних робіт тісно 

пов’язані з науково-дослідною роботою кафедр, а самі роботи містять результати 

науково-практичних досліджень за обраними темами і мають реальний внесок у 

вирішення конкретних питань теорії і практики фармації. Всі дипломні роботи є 

комплексними: включають розділи з усіх випускових дисциплін. Теми дипломних 

робіт були розглянуті та затверджені на засіданні Циклової методичної комісії 

фармацевтичних дисциплін.  
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ПІСЛЯДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА 

 

Спеціалізація є важливою ланкою підготовки лікаря і провізора на 

післядипломному етапі. Більше тридцяти кафедр ЗДМУ щорічно задіяні у навчанні 

інтернів (лікарів/провізорів), магістрів (медицини), клінічних ординаторів і 

слухачів курсів підвищення кваліфікації. Двадцять кафедр університету є 

базовими для підготовки лікарів-інтернів та провізорів-інтернів за  

25 спеціальностями, на інших здійснюється викладання суміжних дисциплін. 

До складу факультету післядипломної освіти у 2017-2018 навчальному році 

входять шість кафедр: кафедра сімейної медицини, терапії та кардіології ФПО (зав. 

кафедри – проф. Кривенко В.І.), кафедра дитячих хвороб ФПО (зав. кафедри – 

проф. Боярська Л.М.), кафедра акушерства, гінекології та репродуктивної 

медицини ФПО (зав. кафедри – проф. Авраменко Н.В.), кафедра хірургії та 

анестезіології ФПО (зав. кафедри – проф. Завгородній С.М.), кафедра клінічної 

фармації, фармакотерапії і УЕФ (зав. кафедри – проф. Білай І.М.), кафедра 

фармакогнозії, фармацевтичної хімії і технології ліків (зав. кафедри – проф. 

Мазулін О.В.). 

Контингент факультету післядипломної освіти ЗДМУ у 2017–2018 навчальному 

році за спеціальностями «Медицина» та «Фармація» склав 3718 осіб, що на  

7,4% (3461) більше, ніж у минулому навчальному році.  

За напрямом «Медицина»: лікарів-інтернів – 432; магістрів медицини – 8; 

клінічних ординаторів – 46; лікарів, що пройшли курси підвищення кваліфікації – 416.  

За напрямом «Фармація»: провізорів-інтернів – 581; слухачів курсів у галузі 

знань «Фармація» – 2134. 

Пройшли стажування викладачі медичних коледжів за напрямком 

«Медицина», «Фармація» із м. Запоріжжя, м. Херсона, м. Одеси, м. Бердянська,  

м. Генічеська та Запорізького національного університету – 101 особа. 

Підготовка лікарів-інтернів. У 2017–2018 навчальному році в інтернатурі 

ЗДМУ навчалися 432 лікарі-інтерни за 24 лікарськими спеціальностями, що на  

16,1 % (372) більше, ніж у минулому начальному році, як за рахунок інтернів, що 

навчаються за держзамовленням, так і на умовах контракту. На умовах 

держзамовлення навчалися – 190, що на 13,7% (164) більше ніж у минулому 

навчальному році, на контрактній основі – 243, що 14,4% (208) більше ніж у  

2016-2017 н.р. На першому році інтернатури навчаються – 242 інтерни (у 

минулому – 189), на другому році – 173 (у минулому – 166), на третьому році –  

18 (у минулому – 17). 

У 2017-2018 навчальному році на перший рік інтернатури зараховано  

242 лікарі–інтерни за 24 спеціальностями: бюджет – 105, контракт – 137.  

У 2017-2018 навчальному році, як і в минулому році, переважають лікарі-інтерни, 

які навчаються за контрактом 56,6%.  

За профілем спеціальності у 2017-2018 навчальному році лікарі-інтерни 

розподілились наступним чином: терапевтичний профіль – 93, хірургічний профіль 

– 62, педіатричний профіль – 48, стоматологія – 27, лабораторна діагностика – 12.  

У 2017-2018 навчальному році найбільшим попитом користувалися 

спеціальності: «Стоматологія» – 27, «Педіатрія» – 22, «Внутрішні хвороби» –  

18, «Акушерство-гінекологія» – 18, «ЗПСМ» - 18, «Хірургія» – 18, 

«Дерматовенерологія» – 17. Найменша кількість лікарів-інтернів 1-го року (4 особи 

і менше) навчається за спеціальностями: «Клінічна онкологія» - 3, 
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«Офтальмологія» - 3, «Неонатологія» - 4. Як і в минулі роки не відбувся набір 

лікарів-інтернів за спеціальностями «Фтизіатрія та пульмонологія». 

У 2017-2018 навчальному році спостерігається зменшення контингенту 

лікарів-інтернів першого року за спеціальностями: неврологія – 7 (на 28,6 %); 

психіатрія – 5 (на 37,5 %), але збільшується кількість лікарів-інтернів за 

спеціальностями: дерматовенерологія – 17 (на 58,8%); дитяча отоларингологія –  

5 (1 у минулому); педіатрія – 22 (на 31,8%); стоматологія – 27 (на 25,9%), судово-

медична експертиза – 7 ( 1 у минулому), хірургія – 18 (на 50%). 

У 2017–2018 навчальному році навчання лише за контрактом на 1-му році 

інтернатури проводилося за спеціальністю: «Лабораторна діагностика» - 12. 

Максимальна кількість лікарів-інтернів у 2017-2018 навчальному році за 

спеціальностями: «Стоматологія» - 47, «Педіатрія» - 37, «ЗПСМ» - 36, 

«Акушерство та гінекологія» - 34, «Внутрішні хвороби» - 32, «Хірургія» - 

27. Мінімальна кількість лікарів-інтернів за спеціальностями «Клінічна онкологія» 

- 6, «Офтальмологія» - 6, «Дитяча отоларингологія» - 6. 

У 2017–2018 навчальному році всі лікарі-інтерни своєчасно розпочали очний 

період навчання на профільних кафедрах ЗДМУ. Протягом 2017–2018 навчального 

року було відраховано 4 лікарі-інтерни: два лікарі-інтерни були відраховані за 

власним бажанням; ще двох – наказами ректора ЗДМУ за академічну 

заборгованість.  

31 січня 2018 року відбувся випуск 37 (20 - державне замовлення,  

17 - контракт) лікарів-інтернів, які закінчили півторарічне навчання за вісьма 

спеціальностями: «Неврологія» - 8, «Дерматовенерологія» - 7, «Психіатрія» - 8, 

«Клінічна онкологія» - 3, «Судово-медична експертиза» - 1, «Інфекційні хвороби» -

5, «Дитяча отоларингологія» - 1, «Радіологія» - 4. Середній атестаційний бал склав: 

«Судово-медична експертиза» та «Дитяча отоларингологія» - 5,0; «Неврологія», 

«Дерматовенерологія», «Клінічна онкологія», «Інфекційні хвороби», «Радіологія» - 

4,5; «Психіатрія» – 3,75. 

На початок весняного семестру у 2017-2018 навчальному році на факультеті 

продовжили навчання 396 лікарів-інтернів за 24 спеціальностями: 171 – за 

державним замовленням, 225 – за контрактом. 

07 листопада 2017 року державний ліцензійний іспит «Крок 3. Стоматологія» 

складали 20 лікарів-інтернів ЗДМУ другого року навчання, всі вони успішно 

склали іспит. За результатами складання ліцензійного іспиту середній показник по 

ЗДМУ склав 79,8 %, що на 4,4% вище за середній національний показник, але на 

2,7% нижче за минулий рік. 

07 листопада 2017 року Центром тестування було проведено ліцензійний 

інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Лабораторна діагностика». За результатами 

складання ліцензійного іспиту середній показник по ЗДМУ склав 82,8 %, що на 

8,8% вище за середній національний показник, та вище на 12,2% показника 

минулого року. 

27 березня 2018 року Центром тестування при МОЗ України було проведено 

ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», 

у якому взяли участь 200 лікарів-інтернів із 22 спеціальностей. У ЗДМУ за 

результатами тестування іспит не склало 14 інтернів (7 %), це найкращий 

результат в Україні. 
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Середній показник державного тестового іспиту «Крок 3. Загальна лікарська 
підготовка» у 2017-2018 році в ЗДМУ склав 79,4 %, що на 2,7% вище за середній 
національний показник, але це на 7,3 % менше порівняно з минулим роком. 

Станом на 30.06.2018 р. успішно закінчили навчання в інтернатурі на 
факультеті післядипломної освіти 127 лікарів-інтернів (61 - державне замовлення, 
66 - контракт) за п’ятнадцятьма спеціальностями: «Стоматологія» - 20, «ЗПСМ» - 
17, «Педіатрія» - 14, «Внутрішні хвороби» - 14, «Акушерство та гінекологія» - 9, 
«Дитяча анестезіологія» - 9, «Анестезіологія та ІТ» - 7, «Хірургія» - 6, «Патологічна 
анатомія» - 6, «Травматологія та ортопедія» - 6, «Отоларингологія» - 6, 
«Неонатологія» - 4, «Дитяча хірургія» - 3, «Урологія» - 3, «Офтальмологія» - 3. 

Підготовка провізорів-інтернів. 
У 2017-2018 навчальному році на факультеті післядипломної освіти навчалось 

581 провізор-інтерн на умовах контракту, що на 11,7% більше, ніж у минулому 
навчальному році (521). У 2017-2018 навчальному році вся самостійна робота 
провізорів інтернів за спеціальністю «Загальна фармація» розміщена на 
інформаційній платформі еdX. Було опубліковано 6 онлайн курсів та записано  
20 відео-лекцій. 

Підсумкову державну атестацію у 2017-2018 навчальному році успішно 
пройшли 581 провізор-інтерн. У січні 2018 року закінчили інтернатуру і отримали 
сертифікати 334, а у червні 2018 року – 245 провізорів-інтернів. Два провізори-
інтерни були відраховані за невиконання навчального плану та програми. Середній 
бал державної атестації провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» у 
2017-2018 навчальному році склав 3,7, він майже не змінився порівняно з минулим 
навчальним роком – 3,79. 

Прийнято на 01.03.2018 року 367 провізорів-інтернів на навчання в 
наступному навчальному році.  

22 червня 2018 року 120 провізорів-інтернів вдруге склали ліцензійний 
інтегрований іспит «Крок-3. Фармація» у пілотному режимі.  

Курси підвищення кваліфікації для провізорів та лікарів.  
Деканатом факультету післядипломної освіти ЗДМУ проводиться робота у 

напрямку підвищення кваліфікації лікарів на передатестаційних циклах (ПАЦ), 
циклах тематичного удосконалення (ТУ), курсах інформації і стажування та 
спеціалізації у галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальностями 221 – 
«Стоматологія», 222 – «Медицина», 228 – «Педіатрія» згідно з чинним 
законодавством і установчими документами, які регламентують підвищення 
кваліфікації лікарів.  

Географія курсів підвищення кваліфікації у 2017-2018 навчальному році 
охопила 14 областей України: Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, 
Миколаївську, Кіровоградську, Одеську, Сумську, Київську, Вінницьку, 
Тернопільську, Хмельницьку, Рівненську, Луцьку, Волинську. Розширення 
географії курсів стало можливим завдяки новим курсам підвищення кваліфікації, 
які користуються значним попитом у лікарів. Перш за все, це курси підвищення 
кваліфікації із ортопедії та травматології, ендоскопічної хірургії, акушерства-
гінекології, дерматовенерології, психіатрії та наркології, дитячої хірургії, педіатрії 
та неонатології, та інших. Минулого року географія курсів була обмежена  
4 областями. 

У 2017-2018 навчальному році отримано дозвіл МОЗ на організацію курсів 
ТУ і ПАЦ за спеціальностями «Клінічна онкологія», «Онкохірургія», 
«Офтальмологія», курсів спеціалізації «Педіатрія» та 5 напрямів спеціалізації 
стоматологічного профілю. 
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У 2017-2018 навчальному році на курси підвищення кваліфікації в ЗДМУ було 

зараховано 416 слухачів (за державним замовленням - 365 та 51 на контрактній 

основі), що на 20% менше ніж у минулому році (521).  

Вперше у 2017-2018 навчальному році на кафедрі психіатрії, психотерапії, 

загальної та медичної психології, наркології та сексології ЗДМУ проведено 

спеціалізацію зі спеціальності «Психіатрія» (6 курсантів державного замовлення та 

1 контрактної форми навчання).  

Основними завданнями факультету післядипломної освіти ЗДМУ є 

підвищення якості навчання інтернів та слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

Тому на факультеті впроваджуються новітні форми навчання: дистанційної освіта 

за допомогою онлайн курсів, вебінарів, відео - лекцій, відеофільмів які надають 

можливість самостійно набувати знань згідно з сучасними вимогами до 

безперервного професійного розвитку протягом усього професійного життя. 

Організація і забезпечення дистанційної форми навчання на факультеті 

післядипломної освіти ЗДМУ проводиться спільно з Центром дистанційного 

навчання та телемедицини (ЦДН&T), які є структурними підрозділами 

університету з нормативно-правовою базою, організаційною структурою, 

кадровим, системотехнічним та матеріально-технічним забезпеченням.  

Вченою радою ФПО на прохання завідувачів кафедр ЗДМУ, які здійснюють 

підготовку інтернів та курсантів, шляхом відкритого голосування було прийнято 

рішення щодо збільшення самостійної роботи для інтернів до 50% та слухачів 

курсів – до 1/3 годин навчального курсу. У зв’язку з цим кафедрами розробляються 

та впроваджуються елементи дистанційної освіти для зручності, продуктивності та 

ефективності вивчення сучасних теоретичних аспектів. Серед кафедр, які активно 

використовують такий підхід до освітнього процесу на післядипломному етапі 

навчання лікарів, є кафедра дитячих хвороб ФПО,  акушерства, гінекології та 

репродуктивної медицини ФПО, сімейної медицини терапії та неврології ФПО. 

На всіх кафедрах медичного напряму створені офлайн курси за вибором, на 

трьох кафедрах є мультимедійні медіа-центри (у цьому навчальному році відкрито 

на кафедрі акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО) для 

проведення вебінарів, відео-лекцій, конференцій в онлайн режимі. 

Усі кафедри факультету мають сторінку в соціальній мережі Facebook, на 

кафедрі дитячих хвороб працює сайт «Шаги к здоровью». 

На 14 кафедрах, що займаються з лікарями-курсантами, проводяться  

30 курсів тематичного удосконалення різної тематики, передатестаційні цикли із  

12 спеціальностей та спеціалізація зі спеціальності «Психіатрія».  

Післядипломна підготовка лікарів здійснюється на очних курсах підвищення 

кваліфікації із елементами дистанційних технологій на кафедрах: 
 

Кафедра Курси ТУ Курси ПАЦ Спеціалізація 

 
Акушерства, 
гінекології та 
репродуктивної 
медицини ФПО 

 
Дитяча гінекологія; 

- Безплідний шлюб. 
Планування сім`ї; 

- УЗД в гінекології; 

- Медична генетика; 
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Дитячих хвороб 
ФПО 

- Актуальні питання 
дитячої неврології та 
дитячої ендокринології; 

- Актуальні питання 
неонатології; 

- Актуальні питання 
дитячої анестезіології; 

- Актуальні питання 
дитячої кардіології та 
дитячої 
гастроентерології; 

- Інтегроване ведення 
хвороб дитячого віку;  

- Актуальні питання 
дитячої хірургії; 

- Актуальні питання 
педіатрії. 

- Педіатрія; 
- Дитяча 

хірургія; 
- Дитяча 

анестезіологія; 
- Неонатологія; 

 

Кафедра сімейної 
медицини, терапії 
і кардіології 
ФПО 
 

- Фізіотерапевтичні 
методи лікування та 
реабілітація хворих в 
практиці лікаря 

- Організаційно-
методичні засади 
підготовки лікарів-
інтернів на базах 
стажування (для 
керівників баз 
стажування) 

- Практичні аспекти 
медичної експертизи 
працездатності та 
реабілітації в діяльності 
лікарів 

- Патологія вегетативної 
нервової системи 

- Актуальні питання 
профілактики та 
реабілітації в 
професійній діяльності 
лікаря 
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Кафедра 

дерматовенероло

гії та 

косметології з 

циклом 

естетичної 

медицини ФПО 

- Актуальні питання 

косметології 

- Актуальні питання 

дерматовенерології 

- Дерматовенеро

логія 

 

Кафедра 

психіатрії, 

психотерапії, 

загальної та 

медичної 

психології, 

наркології та 

сексології 

- Актуальні питання 

психотерапії 

- Сучасні методи 

профілактичних 

наркологічних оглядів 

та експертизи станів 

сп’яніння 

- Дитяча 

психіатрія 

- Наркологія 

- Психіатрія 

Психіатрія 

Кафедра 

терапевтичної, 

ортопедичної та 

дитячої 

стоматології 

- Реабілітація пацієнтів з 

частковою та повною 

відсутністю зубів 

незмінними 

конструкціями  зубних 

протезів 

- Комплексне лікування 

пацієнтів з 

захворюваннями 

слизової оболонки 

порожнини рота. 

- Комплексне лікування 

пацієнтів з 

захворюваннями тканин 

пародонту. 

- Стоматологія 

(для 

стоматологів, 

стоматологів - 

терапевтів) 

- Стоматологія 

(для 

стоматологів-

ортопедів) 

 

Кафедра 

хірургічної та 

пропедевтичної 

стоматології 

- Реабілітація пацієнтів з 

частковою та повною 

відсутністю зубів 

незмінними 

конструкціями зубних 

протезів на імплантах 

- Стоматологія 

(для 

стоматологів 

хірургів) 

 

Кафедра 

травматології та 

ортопедії 

- Актуальні питання 

ендопротезування 

кульшового суглоба 

-   

Кафедра 

факультетської 

хірургії 

- Клінічна ендоскопія -   

Кафедра 

патологічної 

анатомії і судової 

медицини 

- Патоморфологічна 

діагностика гострих 

серцево-судинних 

захворювань 

 

 

- Патологічна 

анатомія 
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Кафедра 

організації 

охорони 

здоров’я, 

соціальної 

медицини та 

лікарсько-

трудової 

експертизи 

- Сучасні аспекти 

менеджменту в охороні 

здоров`я 

-   

Кафедра 

нервових хвороб 

-  -   

 

Післядипломна підготовка провізорів здійснюється за спеціальністю «Фармація, 

промислова фармація» у галузі знань «Охорона здоров’я» за фахом «Загальна 

фармація», «Аналітично-контрольна фармація», «Організація і управління фармацією». 

Зокрема, за 2017-2018 навчальний рік курси підвищення кваліфікації відвідали  

2134 особи з семи областей України, що на 15,4% більше, ніж у минулому 

навчальному році (1849). 

У 2017-2018 навчальному році отримали сертифікат із вторинної спеціалізації з 

фаху «Організація і управління фармацією» 320 слухачів курсів. Навчання 

здійснюється на очних, очно-заочних курсах підвищення кваліфікації з елементами 

дистанційних технологій. За звітний період впроваджені нові онлайн курси для 

слухачів курсів удосконалення кваліфікації з фаху «Організація та управління 

фармацією», на завершальному етапі онлайн курс з фаху «Загальна фармація». 

Розпочата робота над новим проектом та сценарієм для онлайн курсу зі 

спеціалізації для провізорів із фаху «Організація та управління фармацією».  

Географія курсів підвищення кваліфікації в 2017 – 2018 році охоплює 7 областей 

Південно-Східного регіону України (Дніпропетровська, Черкаська, Кіровоградська, 

Херсонська, Миколаївська, Запорізька, відновлена співпраця з Одеським регіоном).  

Магістратура та клінічна ординатура. 
Із 2015-2016 навчального року був припинений набір у магістратуру на 

післядипломному етапі, але 8 магістрів 3 року продовжували навчання за 

спеціальностями «Хірургія», «Акушерство та гінекологія», «Дитяча хірургія». 

З метою підготовки науково-педагогічних кадрів для університету щороку на 

розгляд Вченої ради університету подаються кандидатури найкращих інтернів до 

вступу в клінічну ординатуру без відпрацювання 3 років. На 2018 рік замовлено  

32 місця державного замовлення в клінічну ординатуру за 14 фаховими 

напрямками.  

У 2017-2018 навчальному році у клінічній ординатурі навчалися 46 осіб  

(42 особи – за державним замовленням, 4 особи – на умовах контракту). У серпні 

2018 року закінчують навчання в клінічній ординатурі 21 лікар, які навчались за 

держзамовленням, та 1 лікар за контрактом. Шість із них, які проявили себе у 

науковій діяльності, продовжать навчання в аспірантурі. 4 клінічних ординатори, 

які пішли в клінічну ординатуру одразу після закінчення інтернатури, 

направляються на роботу у відповідності з державним розподілом, інші - мають 

самостійне працевлаштування.  

Таким чином, проведений аналіз роботи на факультеті післядипломної освіти 

свідчить, що кількість осіб, які навчаються, постійно зростає. Усі кафедри 
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факультету на чолі з ректоратом приділяють велику увагу вдосконаленню форм і 

методів післядипломної освіти, підвищенню його ефективності. На всіх кафедрах 

передбачені різноманітні форми інтерактивного та дистанційного навчання. За 

допомогою новітніх методів навчання кафедри факультету сподіваються 

підвищити фаховий рівень медичних та фармацевтичних працівників і забезпечити 

дистанційно-безперервну професійну освіту крізь усе життя. 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Університет має висококваліфікований кадровий потенціал:  

на 01.07.2017 року в університеті працює 125 докторів наук/професорів  

(на 1 доктора наук більше, ніж минулого року) і 480 кандидатів наук  

(на 7 кандидатів наук більше, ніж минулого року), що складає відповідно 16,2% і 

61,5% від загальної кількості викладачів університету. Враховуючи, що кількість 

викладачів в університеті збільшилась з 757 до 771 особи, середній відсоток 

докторів і кандидатів наук складає 78,47 % (що на 0,66 % менше, ніж  

минулого року). 

Відповідно до Статуту, до сфери наукової діяльності університету відноситься 

підготовка наукових кадрів, розвиток інфраструктури НДІ і наукових центрів, 

виконання науково-дослідних робіт, патентно-ліцензійна й інноваційна діяльність, 

співпраця з Департаментом атестації кадрів МОН України, з НДІ НАМН України, 

випуск монографій і методичних рекомендацій, видання фахових наукових 

журналів, організація і проведення науково-практичних конференцій, міжнародне 

наукове співробітництво 

За результатами наукової діяльності у 2017-2018 навчальному році в 

університеті захищені 3 докторські та 26 кандидатських дисертацій. Видано  

20 монографій, 10 підручників; отримано 44 патенти та 5 свідоцтв про реєстрацію 

авторського права; до Реєстру галузевих нововведень подано 23 нововведення; 

через МОЗ України видано 12 методичних рекомендацій та інформаційних листів 

із діагностики, лікування і фармації; опубліковано 2455 статей і тез (зокрема 396 у 

закордонних виданнях). 

 

У 2017-2018 навчальному році в сфері наукової діяльності вперше: 

 Авторському колективу (професори І.А.Мазур, Ю.М.Колесник, 

І.Ф.Бєленічев, Л.І.Кучеренко та інші) розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 11 травня 2017 року за роботу «Створення та впровадження у виробництво 

лікарських засобів на основі Тіотриазоліну для лікування серцево-судинних та 

офтальмологічних захворювань і підвищення імунітету організму» присуджено 

Премію Кабінету Міністрів України за розробку і впровадження інноваційних 

технологій. 

 У конкурсі проектів наукових робіт молодих учених МОН України, які 

будуть реалізовані за державні кошти, переміг науковий проект «Розробка 

математичного забезпечення для інженерного аналізу об’єктів аерокосмічної 

техніки на базі хмарних технологій» колективу молодих дослідників Запорізького 

національного університету (керівник – доцент Чопоров С.В.), у складі якого - 

викладач кафедри медичної фізики, біофізики та вищої математики ЗДМУ  

Фатєєва Ю.О.  

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249972049
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 Університет отримав ліцензію на впровадження PhD аспірантури в 

«Охороні здоров’я» за спеціальністю «Педіатрія» – 10 місць щорічно. 

 Закуплена нова ліцензійна мережева програма «Статистика» на  

10 користувачів вартістю 107 тис. грн. 

 Продовжений термін використання ліцензійної міжнародної 

антиплагіатної системи STRIKEPLAGIARISM.COM (30 тис. грн.) 

 Введена в експлуатацію нова лабораторія функціональної патофізіології, 

оснащена сучасним обладнанням для неінвазивного функціонального обстеження 

лабораторних тварин. 

 На наступні 2 роки переатестовані 2 спеціалізовані вчені ради із захисту 

докторських і кандидатських дисертацій: Д 17.600.03 - за спеціальностями 

«Технологія ліків», «Організація фармацевтичної справи" та «Судова фармація», 

«Фармацевтична хімія та фармакогнозія»; Д 17.600.04 - за спеціальностями 

«Нормальна анатомія», «Патологічна анатомія», «Патологічна фізіологія». 

 За даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus на квітень  

2018 року серед медичних ВНЗ України Запорізький державний медичний 

університет посідає за індексом Гірша 10-те місце (показник кількості міжнародних 

наукових публікацій і кількості їх цитувань) і 50 місце серед усіх 162 ВНЗ України. 

 За даними Web of Science станом на 01.07.2018 року індекс Гірша 

Запорізького державного медичного університету дорівнює 13 (за 1177 публі-

каціями у виданнях Web of Science і за 1215 цитуваннями у Web of Science Core 

Collection). 

 бізнес-проект від ЗДМУ «Інтернет-Клуб здорового способу життя» посів 

дев’яте місце поміж 18-ти презентованих на «битві стартапів» підприємців 

Запорізької області «Business Booster Zaporizhzhia» (BBZ). 

 ЗДМУ став офіційним референтним центром "CARL ZEISS" в Україні. 

 

У 2017-2018 навчальному році в 3-х спеціалізованих вчених радах захищено  

1 докторську та 12 кандидатських дисертацій: 1 докторська та 4 кандидатські 

дисертації з фармхімії і фармакогнозії, 3 кандидатські дисертації з внутрішніх 

хвороб, 2 кандидатські дисертації з кардіології, 2 кандидатські дисертації з 

патологічної анатомії, 1 кандидатська дисертація з технології ліків, організації 

фармацевтичної справи та судової фармації. 

 Університет провів 9 Всеукраїнських науково-практичних форумів. 

 

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Вчене звання професора отримали 3 особи: Клименко А.В.  

(каф. факультетської хірургії) – 10.2017; Бушуєва І.В. (каф. клінічної фармації, 

фармакотерапії та управління і економіки фармації) – 03.2018; Григор'єва О.А. 

(каф. анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії) – 03.2018. 

Вчене звання доцента отримали 10 осіб: Садомов А.С. (каф. внутрішніх 

хвороб 2) – 10.2017; Тєлушко Я.В. (каф. медицини катастроф, військової 

медицини, анестезіології та інтенсивної терапії) – 10.2017; Баударбекова М.М. 

(каф. патологічної анатомії і судової медицини) – 02.2018; Каменщик А.В.  

(каф. госпітальної педіатрії) – 02.2018; Мєдвєдкова С.О. (каф. сімейної медицини, 

терапії, кардіології та неврології ФПО) – 02.2018; Шкода О.С. (каф. біологічної 

хімії) – 02.2018; Апт О.А. (каф. анатомії людини, оперативної хірургії та 

http://www.euroosvita.net/vnz/guide/253/
http://www.euroosvita.net/vnz/guide/253/
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топографічної анатомії) – 03.2018; Макарова М.О. (каф. дитячої хірургії та 

анестезіології) – 03.2018; Міщенко О.М. (каф. пропедевтичної та хірургічної 

стоматології) – 03.2018; Лихасенко І.В. (каф. пропедевтики внутрішніх хвороб з 

доглядом за хворими) – 05.2018. 

 

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ. 

 

Докторські дисертації захистили 3 співробітники університету: 

Макуріна Г.І. (каф. дерматовенерології та косметології з курсом 

дерматовенерології і естетичної медицини ФПО, наук. консультанти:  

д.мед.н., проф. Федотов В.П., д.мед.н., проф. Візір В.А.) – 01.2018; Одинцова В.М.  

(каф. фармакогнозії, фармакології та ботаніки, наук. консультант д.фарм.н.,  

проф. Панасенко О.І.) – 06.2018; Мєдвєдкова С.О. (каф. сімейної медицини, 

кардіології та неврології ФПО, наук. консультант д.мед.н., проф. Міщенко Т.С.) – 

06.2018. 

Кандидатські дисертації захистили 26 співробітників університету: 

Вещикова О.С. (каф. культурології та українознавства, наук. керівник 

д.філол.н., проф. Гребенюк Т.В.) – 09.2017; Кокоркін О.Д. (каф. дитячої хірургії та 

анестезіології, наук. керівник д.мед.н., проф. Спахі О.В.) – 10.2017; 

Саржевський А.С. (каф. офтальмології, наук. керівник д.мед.н., проф. 

Завгородня Н.Г.) – 10.2017; Сафонов Д.М. (каф. психіатрії, психотерапії, загальної 

та медичної психології, наркології та сексології, наук. керівник д.мед.н., проф. 

Чугунов В.В.) – 11.2017; Сінча К.В. (каф. психіатрії, психотерапії, загальної та 

медичної психології, наркології та сексології, наук. керівник д.мед.н., проф. 

Чугунов В.В.) – 11.2017; Фатєєва Ю.О. (каф. медичної фізики, біофізики та вищої 

математики, наук. керівник д.техн.н., проф. Грищак В.З.) – 11.2017; Рагріна Ж.М. 

(каф. мовної підготовки, наук. керівник к.пед.н., доц. Гейченко К.І.) – 12.2017; 

Скрипник Ю.С. (каф. іноземних мов, наук. керівник д.філол.н., проф. 

Звонська Л.Л.) – 12.2017; Кучерявий Ю.М. (каф. фізколоїдної хімії, наук. 

керівник: д.фарм.н., доц. Каплаушенко А.Г.) – 01.2018; Делій В.Ю. (каф. гістології, 

цитології та ембріології, наук. керівник д.мед.н., проф. Сулаєва О.М.) – 03.2018; 

Німенко Г.Р. (каф. фармацевтичної хімії, наук. керівник: д.фарм.н.,  

проф. Кучеренко Л.І.) – 03.2018; Хлистун В.М. (каф. фтизіатрії і пульмонології, 

наук. керівник: д.мед.н., доц. Разнатовська О.М.) – 03.2018; Шафранська Т.Ю. 

(медичний коледж ЗДМУ, наук. керівник: д.пед.н., проф. Конох А.П.) – 03.2018; 

Данилюк М.Б. (каф. хірургії та анестезіології, наук. керівник д.мед.н.,  

проф. Завгородній С.М.) – 04.2018; Міняйленко Л.Є. (каф. загальної практики – 

сімейної медицини, наук. керівник: д.мед.н., проф. Михайловська Н.С.) – 04.2018; 

Бабінчук О.В. (каф. акушерства і гінекології, наук. керівник д.мед.н., проф. 

Круть Ю.Я.) – 05.2018; Данильченко Д.М. (каф. токсикологічної та неорганічної 

хімії, наук. керівник д.фарм.н., доц. Парченко В.В.) – 05.2018; Кучер Т.В.  

(каф. фармакології та медичної рецептури, наук. керівник: д.біол.н., проф. 

Бєленічев І.Ф.) – 05.2018; Христенко Т.О. (каф. патологічної анатомії і судової 

медицини, наук. керівник: д.мед.н., проф. Туманський В.О.) – 05.2018;  

Яакуб Ранда (каф. дерматовенерології та косметології з курсом 

дерматовенерології і естетичної медицини ФПО, наук. керівник: д.мед.н., проф. 

Федотов В.П.) – 05.2018; Богуславська Н.Ю. (каф. акушерства і гінекології, наук. 

керівник д.мед.н., проф. Круть Ю.Я.) – 06.2018; Васильчук Н.Г. (каф. медбіології, 
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паразитології та генетики, наук. керівник д.біол.н., проф. Кущ О.Г.) – 06.2018; 

Закусилова Т.О. (медичний коледж ЗДМУ, наук. керівник: д.пед.н.,  

доц. Дяченко М. Д.) – 06.2018; Кулинич Т.О. (каф. загальної практики - сімейної 

медицини, наук. керівник: д.мед.н., проф. Михайловська Н.С.) – 06.2018;  

Матвєєв С.О. (каф. госпітальної хірургії, наук. керівник: д.мед.н.,  

проф. Никоненко А.О.) – 06.2018; Павлюк І.В. (каф. фармакології та медичної 

рецептури, наук. керівник: д.біол.н., проф. Бєленічев І.Ф.) – 06.2018. 

Захищено 8 магістерських робіт: 
Бессараб О.В., Дуков О.О. (каф. акушерства та гінекології, наук. керівник 

проф. Круть Ю.Я.) – 05.2018; Ніколаєв М.В., Кононенко І.Є. (каф. факультетської 

хірургії, наук. керівник проф. Клименко А.В.) – 05.2018; Іщук О.А., 

Проценко А.С. (каф. госпітальної хірургії, наук. керівник проф. Никоненко О.С.) – 

05.2018; Швець Я.В. (каф. дитячої хірургії та анестезіології, наук. керівник  

проф. Спахі О.В.) – 05.2018; Калмиков О.Ю. (каф. загальної хірургії та доглядом 

за хворими, наук. керівник проф. Ганжий В.В.) – 05.2018. 

 

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ЇХ 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 

 

Співробітники Університету в 2017-2018 роках розробляли три наукові 

напрямки: вивчення нейроендокринних та імунних механізмів регуляції 

морфогенезу і функції органів в нормі та патології; розробка патогенезу серцево-

судинних захворювань, впровадження методів їх діагностики, профілактики і 

лікування; пошук, синтез та аналіз нових біологічно активних сполук для 

створення лікарських засобів. Виконувались науково-дослідні роботи на підставі 

господарських договорів. 

У розробці цих питань брали участь співробітники 55 кафедр, НМЛЦ і 2 НДІ 

університету, які виконували за держзамовленням 2 фундаментальні і 2 прикладні 

НДР, 54 ініціативні кафедральні НДР, 20 госпрозрахункових НДР.  

З 2018 року виконуються 5 НДР, які фінансуються МОЗ України,  

57 кафедральних НДР на ініціативних засадах та 9 госпдоговірних НДР.  

Із 2018 року до виконання державних наукових програм залучені  

5 кафедр, Інститут клінічної патології і НМЛЦ університету: 

 Кафедра патологічної фізіології виконує фундаментальну НДР «Роль 

пептидергічних структур гіпоталамусу та стовбуру мозку в патогенезі 

артеріальної гіпертензії» (науковий керівник проф. Колесник Ю.М.). Термін 

виконання 2017-2019 роки, тема фінансується МОЗ України. 

 Кафедра фармакології та медичної рецептури виконує фундаментальну 

НДР «HPS70/HIF-1а-опосредковані механізми ендогенної нейропротекції: розробка 

підходів фармакологічної регуляції» (науковий керівник проф. Бєленічев І.Ф.). 

Термін виконання 2017-2019 роки, тема фінансується МОЗ України. 

 Кафедра патологічної анатомії і судової медицини в рамках прикладних 

розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини виконує прикладну НДР 

«Раннє малекулярно-генетичне та імуногістохімічне прогнозування схильності до 

прогресування раку легенів та органів травлення» (науковий керівник  

проф. Туманський В.О.). Термін виконання 2017-2019, тема фінансується  

МОЗ України. 
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 Кафедра органічної і біоорганічної хімії в рамках прикладних розробок у сфері 

профілактичної та клінічної медицини виконує НДР «Спрямований пошук 

протизапальних агентів серед конденсованих та спіро-конденсованих похідних 

хіназоліну» (науковий керівник проф. Коваленко С.І.). Термін виконання 2018-2020 рр., 

тема фінансується МОЗ України. 

 Кафедра клінічної лабораторної діагностики в рамках прикладних розробок у 

сфері профілактичної та клінічної медицини виконує НДР «Розробка нових 

ефективних шляхів діагностики та ендогенної цитопротекції ішемічних пошкоджень 

при експериментальних порушеннях коронарного і церебрального кровообігу» 

(науковий керівник д.біол.н. Павлов С.В.) Термін виконання 2018-2020 рр., тема 

фінансується МОЗ України. 

 

У 2017 році завершено виконання 2 прикладних науково-дослідних робіт, 

які фінансувались за кошти державного бюджету: 

  «Синтез нових біологічно активних речовин – похідних 5-(алкіл-, арил-, 

гетерил-) похідних 4-R-(аміно)-1,2,4-тріазоліл-3-тіонів для створення оригінальних 

лікарських засобів з аналгетичною, актопротекторною, антимікробною, 

діуретичною та протизапальною дією» (каф. токсикологічної та неорганічної хімії, 

наук. керівник, проф. Панасенко О.І.).  

 «Розробка технології створення нових інноваційних лікарських засобів на 

основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин антигіпертензівної та 

антиішемічної дії» (каф. технології ліків, наук. керівник, проф. Гладишев В.В.).  

У 2017 році завершено виконання 15 науково-дослідних робіт, які 

ініціативно виконувалися кафедрами університету, із частковою фінансовою 

підтримкою університету: 

 «Роль порушень взаємовідносин лімфоїдного та епітеліального 

компартментів імунної системи слизових оболонок в розвитку експериментальної 

патології» (каф. мікробіології, вірусології та імунології наук. керівник  

проф. Камишний О.М.). 

 «Дослідження механізмів метаболізму заліза в умовах стимуляції та 

пригнічення еритропоезу» (каф. нормальної фізіології, наук. керівник  

проф. Кущ О.Г.). 

 «Дослідження біофармацевтичних, фармакокінетичних та реологічних 

властивостей аплікаційних лікарських форм із речовинами різної фармакологічної 

дії» (наук. керівник, проф. Гладишев В.В.). 

 «Діагностика та лікування хворих з пошкодженнями та захворюваннями 

опорно-рухового апарату» (наук. керівник проф. Головаха М.Л.). 

 «Оптимізація діагностичних та лікувально-реабілітаційних заходів у 

хворих з гострими і хронічними порушеннями мозкового кровообігу» (наук. 

керівник, проф. Козьолкін О.А.). 

 «Оптимізація комплексної діагностики та лікування тяжкої форми 

гострого панкреатиту» (наук. керівник, проф. Ганжий В.В.). 

 «Розробка методів терапії та профілактики рецидивів хронічних 

дерматозів та хвороб, що передаються статевим шляхом із урахуванням 

особливостей гомеостазу хворих та супутньої патології» (наук. керівник,  

проф. Федотов В.П.). 
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 «Удосконалення лікування хворих на злоякісні пухлини ЛОР-органів 

методом радіочастотної термоабляції» (наук. керівник, проф. Троян В.І.). 

 «Цілеспрямований пошук біологічно активних речовин в ряду похідних 

азагетероциклів та створення оригінальних лікарських засобів та фіксованих 

комбінацій лікарських препаратів» (наук. керівник, проф. Кучеренко Л.І.). 

 «Дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей 

похідних 5-арил- та 5-гетерил-1,2,4-тріазол-3-тіонів» (наук. керівник, д.фарм.н. 

Каплаушенко А.Г.). 

 «Культурна парадигма вивчення художньо-літературного тексту (на 

матеріалі творів ХІІІ-ХХІ ст.)» (наук. керівник, проф. Турган О.Д.).  

 «Морфо-функціональні особливості слизових оболонок та внутрішніх 

органів людини і тварин в нормі та після введення антигена (анатомо- 

експериментальне дослідження)» (наук. керівник, проф. Сирцов В.К.). 

 «Розробка та удосконалення шляхів корекції морфологічних та 

функціональних змін органа зору при катаракті, глаукомі та очних ускладненнях 

цукрового діабету» (наук. керівник, проф. Завгородня Н.Г.). 

 «Клініко-біохімічні та морфологічні аспекти діагностики та можливості 

фармакотерапевтичної корекції кардіоваскулярної патології у осіб різних вікових 

груп» (наук. керівник, проф. Крайдашенко О.В.). 

 «Нейро-імуно-ендокринна регуляція репродуктивного здоров'я сім'ї в 

залежності від ступеню фертильності в умовах крупного промислового центру» 

(наук. керівник, проф. Авраменко Н.В.). 

Завершено виконання 4 госпрозрахункових науково-дослідних робіт. 

За період із вересня 2017 по червень 2018 р. через науково-дослідний сектор 

університету (керівник – д.фарм.н. Парченко В.В.) виконувались 14 госпдоговірних 

НДР із клінічних випробувань нових лікарських засобів за замовленням фірм-

виробників: кафедра внутрішніх хвороб 2 (керівник теми – проф. Візір В.А.), 

кафедра нервових хвороб (керівник теми – проф. Козьолкін О.А.), кафедра сімейної 

медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО (керівник теми –  

проф. Кривенк  В.І.), кафедра загальної гігієни та екології (керівник теми –  

доц. Сушко Ю.Д.), кафедра дитячих хвороб (керівник теми – проф. Боярська Л.М.,  

ас. Веліканова Т.В.), кафедра фармакології та медичної рецептури (керівник теми – 

проф. Бєленічев І.Ф.), кафедра медбіології, паразитології та генетики (керівник теми 

– д.біол.н. Приходько О.Б.). У 2017-2018 навчальному році закінчено 4 НДР із 

клінічних випробувань нових лікарських засобів (проф. Кривенко В.І. – 1 тема, проф. 

Козьолкін О.А. – 1 тема, проф. Боярська Л.М. – 1 тема, проф. Бєленічев І.Ф. – 1 тема ). 

Всього за період із 01.09.2017 р. по 30.05.2018 р. за виконання науково-

дослідних досліджень надійшло 208,93 тис.грн., зокрема. 27,1 тис. в іноземній 

валюті. 

 

НАЙВАГОМІШІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ 

 

Співробітниками Запорізького державного медичного університету в  

2017 році отримані найбільш вагомі наукові досягнення у сферах прикладних 

досліджень синтезу перспективних сполук для створення нових лікарських 

препаратів, фундаментальних досліджень розвитку артеріальної гіпертензії, ролі 

HSP70/HIF-1a в регуляції ендогенної нейропротекції, імунологічних механізмів 

хронічних запальних захворювань кишківника, прикладних досліджень 
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прогнозування схильності до прогресування раку легенів та органів травлення, 

діагностики та лікування в травматології та ортопедії, неврології, хірургії, 

дерматовенерології, онкології, офтальмології, кардіології, педіатрії. 

У сфері синтезу перспективних сполук для створення нових лікарських 

препаратів за держбюджетними прикладними НДР «Синтез нових біологічно 

активних речовин – похідних 5-(алкіл-, арил-, гетерил-) похідних 4-R-(аміно)-1,2,4-

тріазоліл-3-тіонів для створення оригінальних лікарських засобів з аналгетичною, 

актопротекторною, антимікробною, діуретичною та протизапальною дією» та 

«Розробка технології створення нових інноваційних лікарських засобів на основі 

спрямованого дизайну біологічно активних речовин антигіпертензівної та 

антиішемічної дії» (напрям бюджетного фінансування – загальний фонд, КПКВК 

2301020) та за прикладними ініціативними НДР «Цілеспрямований пошук 

біологічно активних речовин в ряду похідних азагетероциклів та створення 

оригінальних лікарських засобів та фіксованих комбінацій лікарських препаратів», 

«Дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 

5-арил- та 5-гетерил-1,2,4-тріазол-3-тіонів», «Синтез, фізико-хімічні та біологічні 

властивості 1,3,7,8-тетразаміщених ксантину та їх конденсованих похідних», 

«Експериментальне виявлення речовин синтетичного і природного походження, 

що мають гіпоглікемічну, гіполіпідемічну, гепатопротекторну, нефропротекторну, 

депримуючу, антиоксидантну та протизапальну активність», «Спрямований пошук 

біологічно активних речовин серед анельованих похідних хіназоліну та 

птеридину», «Фармакологічна активність нових похідних п’яти - та шестичленних 

азагетероциклів і препаратів природного походження та маркетингові дослідження 

фармацевтичного ринку України» (напрям бюджетного фінансування – 

спеціальний фонд) отримано 13 патентів України на методи синтезу та біологічну 

дію нових біологічно активних речовин – похідних 5-(алкіл-, арил-, гетерил-) 

похідних 4-R-(аміно)-1,2,4-тріазоліл-3-тіонів та похідних 5-арил- та 5-гетерил-

1,2,4-тріазол-3-тіонів, які в перспективі можуть знайти практичне застосування в 

якості лікарських засобів з аналгетичною, актопротекторною, антимікробною, 

діуретичною та протизапальною дією, які можуть бути використані як "будівельні 

блоки" для синтезу невідомих біологічно активних речовин із направленою 

фармакологічною дією. Результати досліджень мають медичну, соціальну та 

економічну ефективність. Використання нових синтезованих субстанцій для 

створення вітчизняних лікарських препаратів є стимулом для розвитку вітчизняної 

хіміко-фармацевтичної промисловості. Впровадження нових оригінальних 

лікарських препаратів надасть змогу зменшити ускладнення і летальність від 

серцево-судинних захворювань, підвищити ефективність терапії вірусних 

захворювань та покращити якість життя та здоров’я населення. 

У сфері експериментальних досліджень у патологічній фізіології за 

держбюджетною фундаментальною НДР «Роль пептидергічних структур 

гіпоталамусу та стовбуру мозку в патогенезі артеріальної гіпертензії» (напрям 

бюджетного фінансування – загальний фонд, КПКВК 2301020) розроблено та 

запатентовано спосіб моделювання фізіологічного ремоделювання міокарда у 

дрібних гризунів. 

У сфері експериментальних досліджень у фармакології за 

держбюджетною фундаментальною НДР «HSP70/HIF-1a- опосередковані 

механізми ендогенної нейропротекції: розробка підходів фармакологічної 

регуляції» (напрям бюджетного фінансування – загальний фонд, КПКВК 2301020) 
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обґрунтовано застосування засобів-модуляторів тіоацетаму, ацетилцистеїну та 

гептралу в лікуванні мозкових інсультів на підставі експериментальних даних, що 

розкривають роль HSP70/HIF-1a в регуляції ендогенної нейропротекції; досліджено 

вплив цитотоксичних сполук на експресію та синтез HSP70 та HIF білків in vitro; 

досліджено кореляції рівня HSP70 та HIF і процесів клітинної загибелі in vitro. 

У сфері нових способів прогнозування у патологічній анатомії за 

держбюджетною прикладною НДР «Раннє молекулярно-генетичне та 

імуногістохімічне прогнозування схильності до прогресування раку легенів та 

органів травлення» (напрям бюджетного фінансування – загальний фонд, КПКВК 

2301020) розроблено та запатентовано спосіб визначення розповсюдженості 

десмоплазії і фіброзу строми в злоякісних епітеліальних пухлинах. 

У сфері нових способів діагностики у мікробіології, вірусології та 

імунології за фундаментальною ініціативною НДР «Роль порушень 

взаємовідносин лімфоїдного та епітеліального компартментів імунної системи 

слизових оболонок в розвитку експериментальної патології» (напрям бюджетного 

фінансування – спеціальний фонд) розроблено та запатентовано способи 

ідентифікації натуральних СD25+Foxp3+ регуляторних Т-клітин (nTreg) у 

гістологічних зрізах, виділення РНК з фіксованих в рідині Буена та залитих в 

парафінові блоки зразків тканин та ідентифікації Т-хелперів 17 типу. 

У сфері нових способів діагностики та лікування у травматології та 

ортопедії за прикладною ініціативною НДР «Діагностика та лікування хворих з 

пошкодженнями та захворюваннями опорно-рухового апарату» (напрям 

бюджетного фінансування – спеціальний фонд) розроблено та запатентовано 

способи лікування сповільнено-консолідуючих переломів та хибних суглобів, 

оцінки відновлення функції нижньої кінцівки після пластики передньої 

хрестоподібної зв’язки, профілактики виникнення сповільнено-консолідуючих 

переломів та хибних суглобів. 

У сфері нових способів діагностики та лікування нервових хвороб за 

прикладною ініціативною НДР «Оптимізація діагностичних та лікувально-

реабілітаційних заходів у хворих з гострими і хронічними порушеннями мозкового 

кровообігу» (напрям бюджетного фінансування – спеціальний фонд) розроблено та 

запатентовано способи лікування хворих на хронічну ішемію мозку з 

психоемоційними розладами, діагностики вегетативної дисфункції у хворих на 

хронічну ішемію мозку. 

У сфері нових способів діагностики та лікування у хірургії за 

прикладними ініціативними НДР «Оптимізація комплексної діагностики та 

лікування тяжкої форми гострого панкреатиту», «Реконструктивно-відновлювальні 

операції з використанням мініінвазивних технологій в торако-абдомінальній, 

серцево-судинній та ендокринній хірургії» (напрям бюджетного фінансування – 

спеціальний фонд) розроблено та запатентовано способи комплексного лікування 

синдрому кишкової недостатності на етапах розвитку тяжкої форми гострого 

панкреатиту, диференційної діагностики некротичної та набрякової форми 

гострого панкреатиту в перші 72 години госпіталізації, визначення ранніх ознак 

тяжкості гострого панкреатиту, хірургічного лікування тяжких розривів печінки; 

вибору тактики лікування первинного гіперальдостеронізму. 

У сфері нових способів діагностики та лікування в дерматовенерології за 

прикладною ініціативною НДР «Розробка методів терапії та профілактики 

рецидивів хронічних дерматозів та хвороб, що передаються статевим шляхом із 



34 

урахуванням особливостей гомеостазу хворих та супутньої патології» (напрям 

бюджетного фінансування – спеціальний фонд) розроблено і запатентовано нові 

способи лікування розацеа, лікування інволютивних змін шкіри обличчя, 

ускладнених грибковою інфекцією роду Malassezia, лікування хворих на псоріаз із 

супутньою артеріальною гіпертензією, лікування хворих на псоріаз з надлишковою 

вагою, комплексного лікування паратравматичної екземи із супутньою варикозною 

хворобою і артеріальною гіпертензією у хворих похилого і старечого віку, 

лікування псоріазу. 

У сфері нових способів діагностики та лікування онкологічних 

захворювань ЛОР-органів за прикладною ініціативною НДР «Удосконалення 

лікування хворих на злоякісні пухлини ЛОР-органів методом радіочастотної 

термоабляції» (напрям бюджетного фінансування – спеціальний фонд) розроблено 

і запатентовано новий спосіб прогнозування виникнення хондроперихондриту 

щитоподібного хряща після резекції гортані. 

У сфері нових способів діагностики та лікування в офтальмології за 

прикладною ініціативною НДР «Розробка та удосконалення шляхів корекції 

морфологічних та функціональних змін органа зору при катаракті, глаукомі та 

очних ускладненнях цукрового діабету» (напрям бюджетного фінансування – 

спеціальний фонд) розроблено і запатентовано нові способи оцінки стану епітелію 

кон’юнктиви, передопераційної профілактичної антибактеріальної терапії при 

факоемульсифікації катаракти. 

У сфері нових способів діагностики та лікування в кардіології за 

прикладними ініціативними НДР «Дослідження клініко-патогенетичних 

особливостей перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу на тлі 

супутніх патологічних станів, удосконалення діагностики та оптимізація 

лікування», «Клініко-патогенетичні, структурно-функціональні і лікувально-

прогностичні аспекти перебігу серцево-судинних захворювань за наявністю 

коморбідних станів», «Ішемічна хвороба серця, асоційована з супутньою 

патологією внутрішніх органів: клініко-патогенетичні та прогностичні аспекти, 

моніторинг факторів ризику, удосконалення  діагностики, обґрунтування 

диференційованих підходів до профілактики, лікування та медичної реабілітації», 

«Діагностика, лікування та профілактика коморбідної патології внутрішніх органів 

в умовах промислового регіону», «Діагностика, лікування та прогнозування 

перебігу гіпертонічної хвороби на тлі факторів додаткового кардіо-васкулярного 

ризику (надмірна вага, дисліпопротеінемія, субклінічний гіпотиреоз, порушення 

мозкового кровообігу)» (напрям бюджетного фінансування – спеціальний фонд) 

розроблені і запатентовані нові способи прогнозування розвитку несприятливих 

кардіоваскулярних подій протягом трьох років у хворих на хронічну серцеву 

недостатність ішемічного генезу зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та 

нирковою дисфункцією; прогнозування розвитку остеопорозу у жінок у 

постменопаузальному періоді, у хворих на ішемічну хворобу серця; ранньої 

діагностики ішемічних порушень міокарда в осіб, що потребують диференційної 

діагностики больового синдрому в ділянці серця; діагностики підвищеного ризику 

інсульту у хворих на гіпертонічну хворобу. 

У сфері нових способів діагностики та лікування в педіатрії за 

прикладними ініціативними НДР «Умови, що впливають на забезпеченість дітей 

перших місяців життя вітаміном К та шляхи їх корекції», «Розробка нових підходів 

до медичної допомоги підліткам та особам молодого віку з артеріальною 
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гіпертензією в умовах вищого навчального закладу», «Особливості перебігу 

захворювань та розробка програм раціонального харчування, удосконалення 

лікувальних, реабілітаційних заходів і профілактики відхилень в стані здоров'я 

дітей різного віку, мешканців промислового міста», «Активність ендогенних 

антимікробних пептидів у дітей з гострими та рецидивуючими захворюваннями 

органів дихання», «Діагностика та лікування вроджених вад розвитку шлунково-

кишкового тракту, сечовивідної системи, опорно-рухового апарату та раневого 

процесу у дітей» (напрям бюджетного фінансування – спеціальний фонд) 

розроблено і запатентовано нові способи профілактики геморагічної хвороби 

новонароджених, прогнозування ризику розвитку пневмонії у дітей, пренатальної 

діагностики вродженої гідронефротичної трансформації нирок плоду. 

У сфері нових способів діагностики та лікування інфекційних хвороб за 

прикладною ініціативною НДР «Оптимізація ранньої діагностики та лікування 

хворих на найбільш поширені інфекційні захворювання, що перебігають на тлі 

коморбідної патології у дорослих та дітей» (напрям бюджетного фінансування – 

спеціальний фонд) розроблено і запатентовано новий спосіб лікування 

токсокарозної інвазії у дітей з рекурентними захворюваннями дихальної системи. 

Науково-практичні журнали ЗДМУ 

«Запорожский медицинский журнал» та «Патологія» включені до близько  

100 наукових, наукометричних баз даних, і найпрестижніших у світі бібліотек - 

U.S. National Library of Medicine, бібліотеки Єля, Кембріжда, університетів Європи, 

Британії, Латинської Америки, Азії, Японії 

У наукометричній базі Web of Science індексується 424 статті «Запорожского 

медицинского журнала» та 132 статті журналу «Патологія».  

Журнал «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики» 

включений до більш як 50 наукових баз, каталогів, електронних бібліотек. Посідає 

69 місце за тематикою ХІМІЯ з 2839 журналів у РІНЦ.  

Всі три журнали прийняті в DOAJ, в профілі журналів внесено понад  

1500 статей. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Інфраструктуру наукових підрозділів університету складають НДІ 

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

лабораторний Центр (НМЛЦ), Сертифікаційно-випробувальна лабораторія 

парфумерно-косметичних товарів і товарів побутової хімії, міжкафедральні наукові 

лабораторії, редакційно-видавничий відділ наукової періодики, відділ аспірантури і 

докторантури, служба інноваційної діяльності та трансферу технологій, науково-

дослідний сектор, метрологічна служба. 

В Інституті клінічної патології людини пріоритетними були молекулярно-

генетичні та імуногістохімічні дослідження інвазивних властивостей раку шлунка, 

підшлункової залози, кишківника та легень. Із використанням сучасних 

імуногістохімічних, гістохімічних і патогістологічних методик виконано  

10558 досліджень біопсійно-операційного матеріалу у 1728 хворих. Виконувались 

фрагменти однієї держбюджетної та 2-х ініціативних НДР, фрагменти  

3-х докторських дисертацій із патологічної анатомії та 1 докторської дисертації з 

хірургії, а також 6 кандидатських дисертацій із патологічної анатомії. 



36 

У НДІ медико-екологічних проблем у 2017 році пріоритетними були 

токсиколого-гігієнічні дослідження хімічних речовин та промислових відходів 

підприємств м. Запоріжжя та Запорізької області. Для 10 підприємств області 

проведено визначення класу небезпеки 68 відходів, що утворюються в результаті їх 

діяльності. Робота потрібна для вирішення питання про утилізацію відходів або 

можливості їх вторинного використання в народному господарстві. Була проведена 

робота з розробки обґрунтування ОБРВ (орієнтовно безпечний рівень впливу)  

6 лікарських засобів в атмосферному повітрі населених міст. Матеріали з 

обґрунтування знаходяться на затвердженні в Комітеті по регламентуванню 

небезпечних факторів навколишнього середовища (м. Київ). Захищена  

1 кандидатська дисертація, виконується 1 кандидатська дисертація. 

У Навчальному медико-лабораторному центрі (НМЛЦ) університету у 

2017 році виконувались фрагменти 3-х держбюджетних науково-дослідних робіт, 

3-х госпрозрахункових НДР, 25-ти ініціативних НДР кафедр університету, 

фрагменти 15 докторських та 55 кандидатських дисертацій. Виконано доклінічне 

дослідження специфічної активності, показників загальної та специфічної 

токсичності лікарських засобів: проведено дослідження гострої токсичності нового 

препарату «Ангіолін» при внутрішньошлунковому та внутрішньочеревнинному 

введенні згідно з вимогами ГЕЦ МОЗ України; доклінічне вивчення специфічної 

активності і безпечності супозиторіїв з тіотриазоліном і дексаметазоном згідно з 

вимогами ГЕЦ МОЗ України; доклінічне вивчення специфічної нейропротективної 

активності препарату «Ангіолін» в умовах моделювання гострої алкогольної 

інтоксикації при парентеральному введенні  згідно з вимогами ГЕЦ МОЗ України. 

Для 96 дисертаційних та 33 науково-дослідних робіт виконано:  

2400 імуноферментних досліджень біохімічних маркерів у сироватці крові та 

гомогенатах тканин; 5 450 досліджень біохімічних маркерів у сироватці крові та 

гомогенатах тканин; 4 200 досліджень маркерів оксидативного стресу;  

3850 комп’ютерно-морфометричних досліджень зразків тканин; 60 аналізів із 

визначення внутрішньоклітинних білків методом імуноблотингу; 420 досліджень 

86 зразків тканин методом ПЛР; 1700 досліджень протимікробної активності  

330 новосинтезованих хімічних речовин.  

Для нових синтезованих сполук проведено: 250 стандартних функціональних 

визначень гострої і хронічної токсичності; 500 тестів на види специфічної 

біологічної активності; 2250 визначень спектральних складових новосинтезованих 

органічних сполук; 2050 аналітичних операцій щодо встановлення елементного 

складу 508 новосинтезованих органічних сполук; 1800 визначень хромато-мас-

спектрометрів 300 новосинтезованих хімічних речовин; 40 визначень ПМР спектру 

новосинтезованих хімічних речовин. 

У Центрі дистанційного навчання і телемедицини продовжувалась робота з 

формування нового інформаційного простору, який використовує сервіси хмарних 

провайдерів Microsoft та Google; проведено 3 курси підвищення кваліфікації 

викладачів університету «Основи проектування комп’ютерних навчальних курсів 

на платформі edX», створено понад 150 онлайн курсів; проведено конкурс 

дистанційних курсів edX. На кафедрі дитячих хвороб проведені 4 очно-дистанційні 

цикли (педіатрія – 3 цикли, 53 слухачі; дитяча анестезіологія – 1 цикл, 6 слухачів), 

19 on-line семінарів (14 для лікарів, 5 - для підлітків), у процес навчання лікарів-

інтернів втілена інтерактивна методика «перевернутого навчання» з використанням 

комп’ютерних технологій (метод кейсів), створено 8 кейсів. Проведені 
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Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Актуальні питання дитячої 

гінекології» (20.04.2017р.); «Актуальні питання репродуктивного здоров’я людини 

в сучасних умовах» (23.05.2017р.). Спільно з працівниками кафедр Харківської 

медичної академії післядипломної освіти проведено курс лекцій первинної 

спеціалізації з фахів «Дитяча гінекологія» і «Анестезіологія та інтенсивна терапія». 

Щотижня співробітниками кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної 

медицини ФПО в онлайн режимі проводяться консультації з районами області з 

питань безплідного шлюбу та планування сім’ї. 

У центрі телемедицини Університетської клініки для лікарів проведено 

20 вебінарів з актуальних питань медицини, онлайн конференції, дистанційне та 

очне навчання лікарів на циклах тематичного удосконалення. 

 

ВИНАХІДНИЦЬКА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Співробітники університету отримали 44 патенти 

8 патентів на винаходи: 

1. Патент України на винахід № 114571 від 26.06.2017 «Похідні 5-феніл-4-

аміно-1,2,4-тріазол-3-тіонів, що проявляють діуретичну активність», винахідники - 

Є.Г.Книш, О.І.Панасенко, Є.С.Пругло, патентовласник – ЗДМУ. 

2. Патент України на винахід № 114570 від 26.06.2017 «Адамантан -1-амоній 

2-((5-адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо) ацетат, який проявляє 

діуретичну активність», винахідники - Є.Г.Книш, О.І.Панасенко, В.М.Одинцова, 

А.А.Сафонов, патентовласник – ЗДМУ. 

3. Патент України на винахід № 114569 від 26.06.2017 «Амоній 2-((4-аміно-

5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетат, який проявляє діуретичну 

активність», винахідники – Є.Г.Книш, О.І.Панасенко, А.А.Сафонов, 

патентовласник – ЗДМУ. 

4. Патент України на винахід № 116909 від 25.05.2018 «Застосування  

S-заміщених 3-R-6-тіооксо-6,7-дигідро-2Н-[1,2,4]триазино[2, 3-с]хіназолін-2-онів 

як активної основи лікарських засобів з кардіопротекторною, протиішемічною і 

антиоксидантною дією», винахідники – О.Ю.Воскобойник, С.І.Коваленко, 

І.Ф.Бєленічев, Г.Г.Берест, патентовласник – ЗДМУ. 

5. Патент України на винахід № 116968 від 25.05.2018 «Спосіб хромато-мас-

спектрометричного визначення холестеролу, стеаринової та пальмітінової кислот в 

біологічному матеріалі», винахідники - В.О.Туманський, Б.О.Варинський, 

С.В.Фень, патентовласник – ЗДМУ. 

6. Патент України на винахід № 114457 від 12.06.2017 «Диетиламоній 4-(((3-

((1н-тетразол-1-іл)метил)-4-феніл-4,5-дигідро-1Н-1,2,4-тріазол-5-

іл)тіо)метил)бензоат, що виявляє антигіпоксичну активність», винахідники – 

Ю.С.Гуліна, А.Г.Каплаушенко, Є.С.Пругло, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

7. Патент України на винахід № 115954 від 10.10.2018 «Спосіб щодобового 

прогнозування аеропалінологічної ситуації», винахідники – Г.Ю.Малєєва, 

О.Б.Приходько, Т.І.Ємець, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

8. Патент України на винахід № 116310 від 26.02.2018 «Спосіб визначення 

об’єму первинної хірургічної обробки інфікованих ран у дітей», винахідники – 

О.В.Спахі, О.П.Пахольчук, патентовласники – ЗДМУ і автори. 
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36 патентів на корисну модель: 

1. Патент України на корисну модель № 120702 від 10.11.2017  

«2-(5-((теофілін-7-іл)метил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)N-(3-(5-нітрофуран-

2-іл)іліден)ацетогідразид, який проявляє антимікробну та протигрибкову 

активність», винахідники – А.С.Гоцуля, О.І.Панасенко, Є.Г.Книш, Н.М.Поліщук, 

патентовласник – ЗДМУ. 

2. Патент України на корисну модель № 120538 від 10.11.207 «4-((4-

Метоксибензиліден) аміно)-5-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіол, який проявляє 

актопротекторну активність», винахідники – Є.Г.Книш, О.І.Панасенко, 

А.А.Сафонов, Т.В.Кравченко, патентовласник – ЗДМУ. 

3. Патент України на корисну модель № 120493 від 10.11.2017 «2-((4-аміно-

5-(тіофен-2-ілметил)-4н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-N-(2-хлор-6-

фторбензиліден)ацетогідразид, який проявляє актопротекторну активність», 

винахідники – Є.Г.Книш, О.І.Панасенко, А.А.Сафонов, патентовласник – ЗДМУ. 

4. Патент України на корисну модель № 120703 від 10.11.2017 «4-((4-етил-5-

(октилтіо)-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)морфолін, що проявляє протимікробну та 

протигрибкову активність», винахідники – Є.Г.Книш, О.І.Панасенко, Р.О.Щербина, 

Н.М.Поліщук, патентовласник – ЗДМУ. 

5. Патент України на корисну модель № 121531 від 11.12.2017 «Спосіб 

визначення розповсюдженості десмоплазії і фіброзу строми в злоякісних 

епітеліальних пухлинах», винахідники – В.О.Туманський, І.С.Коваленко, 

М.М.Баударбекова, патентовласник – ЗДМУ. 

6. Патент України на корисну модель № 122480 від 10.01.2018 «N-(2,5-

диметоксибензиліден)-2-((5-теофілін-7-іл)метил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-

іл)тіо)ацетогідразид, який проявляє антимікробну та протигрибкову активність», 

винахідники – А.С.Гоцуля, О.І.Панасенко, Є.Г.Книш, Н.М.Поліщук, 

патентовласник – ЗДМУ. 

7. Патент України на корисну модель № 116969 від 12.06.2017 «Спосіб 

вибору тактики лікування первинного гіперальдостеронізму», винахідники -  

О.С.Никоненко, А.О.Никоненко, О.О.Подлужний, І.В.Русанов, А.М.Матерухін, 

А.Л.Макаренков, І.В.Зубрик, патентовласники - ЗДМУ і автори. 

8. Патент України на корисну модель № 116958 від 12.06.2017 «8-(4-

Бромобензиліден)гідразино-7-(4-метилбензил)-1,3-диметилксантин, який виявляє 

спазмолітичну та протизапальну дію», винахідники - М.І.Романенко, 

Д.Г.Іванченко, О.П.Матвійчук, Б.А.Самура, А.В.Таран, патентовласники - ЗДМУ і 

автори. 

9. Патент України на корисну модель № 117609 від 26.06.2017 «Спосіб 

прогнозування розвитку остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді, 

хворих на ішемічну хворобу серця», винахідники - Н.С.Михайловська, І.О.Стецюк, 

Я.М.Михайловський, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

10. Патент України на корисну модель № 117190 від 26.06.2017 «3-бензил-7-

[4-феніл-5-меркапто-1,2,4-тріазол-3-іл)метил]-8-пропілксантин, який виявляє 

протигрибкову дію», винахідники - К.В.Александрова, Є.К.Михальченко, 

С.В.Левіч, О.М.Камишний, Н.М.Поліщук, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

11. Патент України на корисну модель № 117582 від 26.06.2017 «Спосіб 

профілактики вивихів стегнового компоненту ендопротезу кульшового суглоба», 

винахідники - С.О.Масленніков, М.Л.Головаха, І.М.Забєлін, А.О.Твердовський, 

патентовласники - ЗДМУ і автори. 
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12. Патент на корисну модель № 117564 від 26.06.2017 «Спосіб профілактики 

рецидивуючих вивихів стегнового компоненту ендопротезу кульшового суглоба 
при великому дефекті суглобової капсули», винахідники - С.О.Масленніков, 
М.Л.Головаха, І.М.Забєлін, А.О.Твердовський, патентовласники - ЗДМУ і автори. 

13. Патент України на корисну модель № 117549 від 26.06.2017 «Спосіб 
лікування хронічної сенсоневральної приглухуватості та вушного шуму», 
винахідники - С.М.Худякова, Л.І.Бородавко, О.М.Маслова, патентовласники – 
ЗДМУ і автори. 

14. Патент України на корисну модель № 118657 від 28.08.2017 «Спосіб оцінки 
перебудови трансплантата передньої хрестоподібної зв’язки», винахідники – 
С.М.Краснопьоров, М.Л.Головаха, І.В.Діденко, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

15. Патент України на корисну модель № 119855 від 10.10.2017 «Спосіб 
профілактики геморагічної хвороби новонароджених», винахідники – О.Г.Іванько, 
О.В.Соляник, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

16. Патент України на корисну модель № 119712 від 10.10.2017 «Спосіб 
визначення мезіодистальних розмірів втрачених зубів у пацієнтів з дефектами 
зубних рядів», винахідники – Б.М.Мірчук, О.Б.Завойко, Я.В.Максимов, 
патентовласники – ЗДМУ і автори. 

17. Патент України на корисну модель № 120195 від 25.10.2017 «Спосіб 
прогнозування ризику розвитку пневмонії у дітей», винахідники – Г.О.Леженко, 
О.Є.Пашкова, Г.В.Крайня, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

18. Патент України на корисну модель № 120229 від 25.10.2017 «Спосіб 
підготовки трансплантату для реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки», 
винахідники – С.М.Краснопьоров, М.Л.Головаха, патентовласники – ЗДМУ і 
автори. 

19. Патент України на корисну модель № 120537 від 10.11.2017 «Спосіб 
хірургічного лікування тяжких розривів печінки», винахідники – В.В.Ганжий, 
М.С.Кравець, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

20. Патент України на корисну модель № 120461 від 10.11.2017 
«Застосування вуглець-вуглецевого композитного матеріалу як покриття елементів 
ендо-екзопротезів в травматології та ортопедії», винахідники - С.О.Масленніков, 
М.Л.Головаха, В.М.Чорний, В.В.Чорний, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

21. Патент України на корисну модель № 122230 від 26.12.2017 «Спосіб 
отримання ліофілізованого екстракту з рослинної сировини з гепатопротекторною 
активністю», винахідники Я.В.Попова, О.В.Мазулін, І.Ф.Бєленічев, І.А.Лукіна, 
патентовласники – ЗДМУ і автори. 

22. Патент України на корисну модель № 122229 від 26.12.2017 «Спосіб 
прогнозу прогресування набутої міопії у дітей шкільного віку», винахідники – 
Т.Є.Цибульська, Н.Г.Завгородня, О.Є.Пашкова, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

23. Патент України на корисну модель № 122321 від 26.12.2017 «Спосіб 
визначення тактики лікування хворих на гіпертонічну хворобу низького та 
помірного ризику», винахідники – В.В.Сиволап, О.В.Візір-Тронова, 
патентовласники – ЗДМУ і автори. 

24. Патент України на корисну модель № 121901 від 26.12.2017 «Спосіб 
вибору потужності другого фізичного навантаження на велоергометрі для 
визначення фізичної працездатності за субмаксимальним тестом PWC170 у 
спортсменів», винахідник – Є.Л.Михалюк, патентовласники – ЗДМУ і автор. 

25. Патент України на корисну модель № 122474 від 10.01.2018 «Спосіб 
лікування міхурово-сечовідного рефлюксу IV-V стадії у дітей», винахідники – 
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В.О.Дмитряков, В.М.Свєкатун, М.С.Стоян, В.Д.Поліщук, патентовласники – ЗДМУ 
і автори. 

26. Патент України на корисну модель № 123152 від 12.02.2018 «Спосіб 
діагностики порушень мукоциліарного транспорту у хворих на хіміорезистентний 
туберкульоз легень з супутньою патологією слизової оболонки бронхів», 
винахідники – О.М.Разнатовська, В.М.Хлистун, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

27. Патент України на корисну модель № 123000 від 12.02.2018 «Спосіб 
прогнозування гіпертрофії лівого шлуночка серця у підлітків 15-18 років з 
первинною артеріальною гіпертензією», винахідники – А.В.Товма, М.В.Пацера, 
А.В.Каменщик, О.Г.Іванько, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

28. Патент України на корисну модель № 123377 від 26.02.2018 «Спосіб 
ендоваскулярної анестезії-аналгезії при емболізації артерій новоутворень», 
винахідники – С.В.Григор’єв, Д.Ю.Руденко, Н.С.Олейник, патентовласники – 
ЗДМУ і автори. 

29. Патент України на корисну модель № 123569 від 26.02.2018 «Спосіб 
лікування переломів великогомілкової кістки», винахідники – Є.В.Яцун, 
В.М.Чорний, М.Л.Головаха, Д.В.Івченко, В.А.Шаломєєв, патентовласники – ЗДМУ 
і автори. 

30. Патент України на корисну модель № 123948 від 12.03.2018 «Спосіб 
відеолапароскопічного симультанного лікування пухлини лівої надниркової залози, 
поєднаної з жовчокам’яною хворобою», винахідники – С.М.Завгородній, А.І.Рилов, 
М.А.Кубрак, М.Ю.Данилюк, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

31. Патент України на корисну модель № 124579 від 10.04.2018 «Спосіб 
отримання комплексу біологічно активних речовин з гепатопротекторною 
активністю», винахідники – Т.І.Баланчук, О.В.Мазулін, І.Ф.Бєленічев, 
А.В.Абрамов, І.А.Лукіна, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

32. Патент України на корисну модель № 125482 від 10.05.2018 «Спосіб 
виявлення дендритних клітин у лабораторних тварин», винахідники – 
О.А.Григор’єва, П.В.Богданов, О.Л.Зініч, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

33. Патент України на корисну модель № 125607 від 10.05.2018 «Спосіб 
кількісного спектрофотометричного визначення атенололу в таблетках», 
винахідники – А.О.Донченко, С.О.Васюк, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

34. Патент України на корисну модель № 125606 від 10.05.2018 
«Протидіабетичний засіб», винахідники – А.О.Кініченко, С.Д.Тржецинський, 
В.С.Кутік, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

35. Патент України на корисну модель № 126013 від 25.05.2018 «Спосіб 
оптимізації лікування чоловіків із гіпертонічною хворобою та андрогенним 
дефіцитом», винахідники – В.А.Візір, О.В.Насонова, патентовласники – ЗДМУ і 
автори. 

36. Патент України на корисну модель № 125944 від 25.05.2018 «Спосіб 
кількісного спектрофотометричного визначення ацетилцистеїну в шипучих 
таблетках», винахідники – А.О.Донченко, С.О.Васюк, патентовласники – ЗДМУ і 
автори. 

Отримано 5 свідоцтв про реєстрацію авторських прав: 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 71670, дата 

реєстрації 03.05.2017, науковий твір «Конспект лекцій для студентів 2 курсу 

фармацевтичних факультетів «Анатомія рослин. Модуль 1», автори 

Ю.І.Корнієвський, В.Г.Корнієвська. 
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2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 71669, дата 

реєстрації 03.05.2017, науковий твір «Конспект лекцій для студентів 2 курсу 

фармацевтичних факультетів «Систематика рослин. Модуль 2», автори 

Ю.І.Корнієвський, В.Г.Корнієвська. 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75617, дата 

реєстрації 27.12.2017, науковий твір «Навчальний посібник «Фітотерапія в 

кардіології», автори Ю.І.Корнієвський, О.В.Крайдашенко, М.П.Красько, 

Н.Ю.Богуславська, В.Г.Корнієвська. 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 77325, дата 

реєстрації 05.03.2017, науковий твір «Навчальний посібник «Фітотерапія інсомнії», 

автори В.І.Кривенко, Ю.І.Корнієвський, М.Ю.Колесник, В.Г.Корнієвська, 

Н.Ю.Богуславська, С.П.Пахомова, О.П.Федорова. 

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 77801, дата 

реєстрації 22.03.2018, науковий твір «Європейський курс комп’ютерної 

грамотності -online», автори О.А. Рижов, О.І. Андросов, Н.А. Іванькова,  

А.О. Каблуков, О.А. Мурзіна, В.П. Риженко, О.П. Страхова. 

Отримано 6 позитивних рішень про видачу патентів: 

1.  «Піперидиній N-(2-(5-((теофілін-7-іл)-метил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-

ілтіо)ацетат, який проявляє протизапальну активність», Україна, заявка  

№ u201800635 на корисну модель, дата пріоритету 23.01.2018. Рішення про видачу 

патенту України на корисну модель від 02.05.2018. Винахідники – А.С.Гоцуля, 

О.І.Панасенко, Є.Г.Книш, заявник – ЗДМУ. 

2. «Спосіб моделювання експериментального цукрового діабету із 

гормонально-метаболічними порушеннями у дрібних гризунів», Україна, заявка  

№ u201801036 на корисну модель, дата пріоритету 05.02.2018. Рішення про видачу 

патенту України на корисну модель від 02.05.2018. Винахідники – Ю.М.Колесник, 

О.В.Ганчева, А.В.Абрамов, Т.В.Іваненко, А.О.Ширяєва, заявник – ЗДМУ. 

3. «Спосіб фармакологічної корекції порушень когнітивних функцій 

центральної нервової системи і психо-емоційної сфери після кетамінової анестезії в 

експерименті», Україна, заявка № u201801588 на корисну модель, дата пріоритету 

19.02.2018. Рішення про видачу патенту України на корисну модель від 02.05.2018. 

Винахідники – І.Ф.Бєленічев, М.Ю.Курочкін, О.І.Риженко, Б.С.Бурлака, 

Н.В.Бухтіярова, заявник – ЗДМУ. 

4. «Спосіб прогнозування рівня стресової гіперглікемії у хворих на  

Q-інфаркт міокарда, ускладнений гострою серцевою недостатністю без цукрового 

діабету в анамнезі», Україна, заявка № u201801582 на корисну модель, дата 

пріоритету 19.02.2018. Рішення про видачу патенту України на корисну модель від 

02.05.2018. Винахідники – В.Д.Сиволап, Н.І.Капшитар, заявники – ЗДМУ і автори. 

5. «Спосіб зменшення ексайтотоксичності в умовах експериментального 

гострого порушення мозкового кровообігу», Україна, заявка № u201801583 на 

корисну модель, дата пріоритету 19.02.2018. Рішення про видачу патенту України 

на корисну модель від 02.05.2018. Винахідники – І.Ф.Бєленічев, Н.В.Бухтіярова, 

О.С.Литвиненко, Д.О.Ковальчук, заявник – ЗДМУ. 

6. «N,N-диетиламоній-N-(2-(5-((теофілін-7-іл)-метил)-4-феніл-4Н-1,2,4-

тріазол-3-ілтіо)ацетат, який проявляє протизапальну активність», Україна, заявка 

№ u201800634 на корисну модель, дата пріоритету  23.01.2018. Рішення про видачу 

патенту України на корисну модель від 23.05.2018. Винахідники – А.С.Гоцуля, 

О.І.Панасенко, Є.Г.Книш, заявник – ЗДМУ. 
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Запропоновано 23 нововведення в практику охорони здоров’я: 

1. 6-Спіроконденсовані похідні [1,2,4]триазино[2,3-c]хіназоліну (кафедра 

органічної та біоорганічної хімії). 

2. 7-N-метилбензил-8-бензиліденгідразінотеофілін, який виявляє 

антигіпоксичну та антиоксидантну дію (кафедра лабораторної діагностики). 

3. Адамантан-1-амоній 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-3-

іл)тіо)ацетат, який проявляє діуретичну активність (кафедра токсикологічної та 

неорганічної хімії). 

4. Амоній 2-((4-аміно-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетат, 

який проявляє діуретичну активність (кафедра токсикологічної та неорганічної 

хімії). 

5. Діетиламонію 4-(((3-((1Н-тетразол-1-іл)метил)-4-феніл-4,5-дигідро-1Н-

1,2,4-триазол-5-іл)тіо)метил)бензоат, що виявляє антигіпоксичну активність 

(кафедра фізколоїдної хімії). 

6. Похідні 5-феніл-4-аміно-1,2,4-триазол-3-тіонів, які проявляють 

діуретичну активність (кафедра токсикологічної та неорганічної хімії). 

7. Пропіл 3-((5-((1Н-тетразол-1-іл)метил-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-

іл)тіо)пропанімідату гідрогенхлорид, що проявляє гіпоглікемічну активність 

(кафедра фізколоїдної хімії). 

8. Спосіб діагностики та профілактики гіпопаратиреозу у ранньому 

післяопераційному періоді при виконанні тиреоїдектомії та лімфатичної дисекції 

шиї (кафедра хірургії та анестезіології ФПО). 

9. Cпосіб лікування рецидивного хіміорадіорезистентного раку ротового 

відділу глотки (кафедра оториноларингології). 

10. Cпосіб прогнозування ефективності лікування хворих на вперше 

діагностований туберкульоз легень (кафедра фтизіатрії і пульмонології). 

11. Спосіб прогнозування тяжкості променевих реакцій слизової оболонки 

гортані (кафедра оториноларингології). 

12. Спосіб вибору тактики лікування первинного гіперальдостеронізму 

(кафедра госпітальної хірургії). 

13. Спосіб діагностики порушень систолічної функції міокарда правого 

шлуночка при хронічному обструктивному захворюванні легень (кафедра 

внутрішніх хвороб 3). 

14. Спосіб діагностики прогресування міопії (кафедра офтальмології). 

15. Спосіб корекції вторинної ендогенної інтоксикації у хворих на 

хіміорезистентний туберкульоз легень (кафедра фтизіатрії і пульмонології). 

16. Спосіб лікування сповільнено-консолідуючих переломів та хибних 

суглобів (кафедра травматології та ортопедії). 

17. Спосіб лікування токсокарозної інвазії у дітей з рекурентними 

захворюваннями дихальної системи (кафедра дитячих інфекційних хвороб). 

18. Спосіб моделювання внутрішньоплідної дії глюкокортикоїдів (кафедра 

анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії). 
19. Спосіб оцінки відновлення функції нижньої кінцівки після пластики 

передньої хрестоподібної зв’язки (кафедра травматології та ортопедії). 
20. Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рецидиви 

туберкульозу легень при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ (кафедра фтизіатрії і 
пульмонології). 

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=236582
http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=236582
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21. Спосіб прогнозування ризику невдачі лікування у хворих на вперше 
діагностований туберкульоз легень при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ (кафедра 
фтизіатрії і пульмонології). 

22. Спосіб профілактики виникнення сповільнено-консолідуючих переломів 
та хибних суглобів (кафедра травматології та ортопедії). 

23. Спосіб профілактики побічних реакцій внаслідок дії 
протитуберкульозних препаратів ІІ ряду у хворих на хіміорезистентний 
туберкульоз легень (кафедра фтизіатрії і пульмонології). 

Видано 11 інформаційних листів: 
1. Відмінні морфолого-анатомічні та мікроскопічні діагностичні ознаки трави 

осоту звичайного (Cirsium Vulgare (Savi) і осоту польового (Cirsium Arvense L.) / 
Попова Я.В., Мазулін О.В., Лукіна І.А., Опрошанська Т.В. – № 368-2017, вип. 29 з 
проблеми «Фармація». 

2. Метод прогнозування ускладнень вагітності і пологів у жінок із 
пролонгованою вагітністю /Ю.Я. Круть, Н.Ю. Богуславська. Реєстраційний № 105-2017. 

3. Метод стратифікації індивідуального перинатального ризику та 
раціоналізації персоналізованої акушерської стратегії в умовах багатоплідної 
вагітності / Ю.Я. Круть, О.В. Бабінчук. Реєстраційний № 106-2017.  

4. Морфолого-анатомічні діагностичні ознаки будяку пониклого (Сarduus 
nutans L.) та будяку акантовидного (Сarduus acanthoides L.) / Баланчук Т.І., Мазулін 
О.В., Лукіна І.А., Опрошанська Т.В. – № 367-2017, вип. 28 з проблеми «Фармація». 

5. Оптимальні терміни заготівлі суцвіть чорнобривців прямостоячих сорту 
«Гаваї» (tagetes erecta plena l. var. «Hawaji») / О.О. Малюгіна, О.В. Мазулін, Г.П. 
Смойловська. Реєстраційний № 206-2017. 

6. Оптимальні умови сушіння лікарської рослинної сировини гірчаку 
перцевого (Polygonum Hydropiper L.) / Лукіна І.А., Мазулін О.В. – № 366-2017,  
вип. 27 з проблеми «Фармація». 

7. Патогенетично обгрунтоване лікування шкірних проявів харчової 
гіперчутливості у дітей / О.П. Пахольчук. – № 320-№ 2017, вип. 9 з проблеми 
«Педіатрія». 

8. Підходи до клініко-лабораторної діагностики менінгітів ентеровірусної 
етіології / Усачова О.В., Рябоконь О.В., Камишний О.М., Пахольчук Т.М., Задирака 
Д.А. Реєстраційний № 302-2017.  

9. Спостереження за дітьми з двостулковим аортальним клапаном серця / 
А.В. Каменщик, О.Г. Іванько. Реєстраційний № 91-2017. 

10. Терміни заготівлі лікарської рослинної сировини гірчаку перцевого 
(Polygonum Hydropiper L.) / Лукіна І.А., Мазулін О.В. – № 365-2017, вип. 26  
з проблеми «Фармація». 

11. Попередження коагулопатії та діареї, асоційованих із застосуванням 
антибіотиків за допомогою пробіотику Bacillus Clausii у грудних дітей, що 
знаходяться на природному вигодовуванні / Іванько О.Г., Соляник О.В. -  
№ 80-2018. 

Видані 1 методичні рекомендації, затверджені МОЗ України: 
1. Органозберігаючі методи хірургічного лікування пошкоджень селезінки у 

потерпілих із закритою травмою живота / В.В. Ганжий, М.С. Кравець. – К., 2017. – 
25 с. (Реєстраційний № 25.17/99.17). 
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ФОРУМІВ 

 

Із вересня 2017 року по червень 2018 року проведено 9 наукових 

форумів: 

 Четверта навчально-практична міжвузівська конференція лікарів-

інтернів педіатричного профілю «Імунологічні читання» (22-23 лютого 2018 р.) 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 

репродуктивного здоров’я в сучасних умовах» (20 квітня 2018 р.) 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Морфологічні та 

біомеханічні аспекти в стоматологічній імплантології» (19-20 квітня 2018 р.) 

 Всеукраїнська очно-дистанційна науково-практична конференція 

«Актуальні питання дитячої гінекології» (20 квітня 2018 р.) 

 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2018» (25-26 квітня 

2018 р.) 

 Навчально-методична конференція на честь 50-річчя університету 

«Сьогодення і майбутнє нових інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітньому процесі ЗДМУ» (26 квітня 2018 р.) 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 

сучасної медицини і фармації» (до 50-річчя заснування ЗДМУ) (12-25 квітня,  

30 травня 2018 р.) 

 VII міжнародний Україно-Австрійський симпозіум «Актуальні питання 

травматології та ортопедії» (18-19 травня 2018 р.) 

 Круглий стіл на тему: «Проблеми захисту суб’єктів правовідносин у сфері 

охорони здоров’я у контексті медичної реформи» (25 травня 2018 р.) 

 

НАУКОВЕ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

Участь у міжнародних програмах і стажуваннях за грантами 

У 2017 році за виграними грантами науковці ЗДМУ стажувалися в Іспанії 

(проф. Візір В.А., доц. Садомов А.С., асп. Насоненко О.В., к.мед.н. Тіщенко С.В., 

асп. Данукало М.В., асп. Федотова М.І. – Конгрес Європейського товариства 

кардіології; проф. Никоненко А.О., к.мед.н. Вільданов С.Р. - 18th Congress of the 

European Society for Organ Transplantation), у Італії (доц., д.мед.н. Колесник М.Ю. – 

3D ECHO 360 European Edition: Implementing 3D echocardiography to improve 

clinical practice; к.мед.н. Полковніков О.Ю. - Controversies in neurosurgery), в 

Австрії (проф. Візір В.А., доц. Садомов А.С., доц. Деміденко О.В.; ас. Барська К.С.- 

European congress radiology; к.мед.н., ас. Кузнєцова О.Д. - Open Medical Institute; 

проф. Головаха М.Л. – Навчальний курс з патології надколінка, Лінц; доц. Тєлушко 

Я.В. - ESTS conference 2017/ Innsbruck), у Франції (проф. Візір В.А., доц. Садомов 

А.С., к.мед.н. Гончаров О.В.; доц., д.мед.н. Волошина І.М. - Heart Failure 2017 and 

4th World Congress on Acute Heart Failure; проф. Головаха М.Л. - 7курс 

міжнародний просунутий хірургії плеча, Анессі; доц. Тєлушко Я.В. - IRCAD/ 

University of Strasbourg), у Польщі (проф. Візір В.А.; доц. Губарь А.О.,  

ас. Барська К.С. – VІІ Варшавський семінар нейроурологів; проф. Гребенюк Т.В. - 

International conference «Theory and History of Ekphrasis: Results and Prospects of 

Study»; ст. викл. Гречана О.В. - ІІ Міжнародна наукова конференція «Plants in 

Pharmacy and Nutrition; проф. Головаха М.Л. - Друга 2 – річна конференція, Краків; 



45 

викл. Івахненко Д.С. - Корпорація титанових імплантів ChM; доц. Куліченко А.К. – 

наукове і педагогічне стажування), у Єгипті (ст.викл. Антипенко О.М. – 

RozaMarDrugStore, Шар-ель-Шейх), у США (ст.викл. Антипенко О.М. – 

Державний університет штату Північна Дакота), в Угорщині  

(к.мед.н. Гончаров О.В.), у Чехії (доц. Садомов А.С., доц. Деміденко О.В.), в Чехії  

(доц. Пахольчук О.П. – Prague institute for qualification enhancement), у Нідерландах 

(доц. Кузнєцов А.А. – European Academy of Neurology), в Англії  

(доц. Костровський О.М. – St George's, University of London; доц. Губарь А.О. – 

Європейський конгрес урологів), у Португалії (проф. Івченко Д.В. - Міжнародний 

конгрес по стопі та гомілково-ступневому суглобу, Ліссабон), у Німеччині (проф. 

Клименко В.М., проф. Клименко А.В. - Лапароскопічна панкреатологія, 

Університетська клініка, м. Любек; проф. Клименко А.В. - ESDE congres, Мюнхен; 

проф. Клименко А.В. - Лапароскопічна хірургія стравоходу, Франкфурт на Майні; 

проф. Леженко Г.О. – Phytomedicine Reseach & Experience (PRES) on Respiratory 

Tract Phytomedicine; доц., д.мед.н. Колесник М.Ю. – Euro-Echo Imaging – 2017; 

проф. Головаха М.Л. - 12 курс артроскопии и артропластики. Плечевой и локтевой 

суставы, Ганновер; проф. Головаха М.Л. - 65 Конгресс конгрес Ортопедів півдня 

Німеччини, Баден Баден; проф. Никоненко А.О., проф. Перцов І.В. - 6th Munich 

Vascular Conference; проф. Никоненко А.О. - Klinik und Poliklinik fur Vaskulare und 

Endovaskuiáre Chirurgie; к.мед.н. Гайдаржі Є.І. - Agaplesion Markus Krankenhaus 

Frankfurter Diakonie Kliniken; проф. Рекалов Д.Г. - Ефективна терапія СКВ: ризики і 

вирішення, Франкфурт), у Швейцарії (доц. Воротинцев С.І. - Euroanaesthesia 2017), 

у Литві (к.мед.н. Буряк В. В. – Республіканська Каунаська клініка; доц. Воротинцев 

С.І. - Ultrasound methods in anaesthesioligy, intensive care and acute medicine: The 

basic skills course), в Естонії (к.мед.н. Буряк В. В. – Східно-Таллінська центральна 

клініка). 

 

Міжнародні наукові проекти, спільно з іноземними партнерами 

Із 2014 р. ЗДМУ є учасником колективного Гранту “Strengthening the 

transversal capacity of health actors in the fight against tuberculosis and multi-drug 

resistance in Zaporozhye region, Ukraine (SHAFTB-UA)” «Посилення потенціалу 

органів охорони здоров’я у боротьбі з туберкульозом та полірезистентним 

туберкульозом у Запорозькій області» з фонду Мер’є (Франція): на кафедрі 

фтизіатрії і пульмонології з березня 2016 р. відбувається реалізація проекту 

«Оцінка впровадження GenoTypeMTBDRplus для ранньої діагностики 

мультирезистентних форм туберкульозу у Запорізькій області, Україна».  

Із 2016 року кафедрою інфекційних хвороб ЗДМУ отримано грант ЕРБ СПТБ 

«Нові підходи до діагностики основних клінічних форм ентеровірусної інфекції у 

дорослих та дітей» із обґрунтування клініко-лабораторних критеріїв ранньої 

діагностики відповідної форми ентеровірусної інфекції і прогноз розвитку форм із 

ураженням нервової системи  і ускладненнями захворювань. 

У квітні 2017 року в рамках проекту ePBLnet на базі Сумського медичного 

університету відбулася моніторингова зустріч від Erasmus+ Office. Під час зустрічі 

представники ЗДМУ доповіли про вплив та сталість проекту. 

Із 2015 року проводиться реалізація проекту № 561583-EPP-1-2015-1-KZ-

EPPKA2-CBHE-JP (2015-2944 / 001-001) TAME-training against medical error 

(Навчання на медичних помилках) програми Erasmus + КА2. Загальна вартість 

проекту 27 650 000,00 грн. 
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У рамках проекту ТАМЕ було проведено: 

- 19 вебінарів серед учасників проекту з використанням програми OmniJoin 

(Україна, Казахстан, Чехія, Греція, Великобританія, Швеція, В’єтнам); 

- наповнення та адаптація інструментального середовища “Open Labyrinth” 

для створення віртуальних пацієнтів із наступним формуванням у студента 

мислення майбутнього лікаря; 

- проведено навчання викладачів-тьюторів та тренінги з написання 

віртуальних кейсів з медичними помилками; 

- створено 6 хірургічних віртуальних пацієнтів із медичними помилками 

для подальшого їх впровадження; 

- проведені заняття для студентів 5 курсу за спеціальністю “Педіатрія”.  

Спільно з Університетом Палацького в Оломоуці (Чеська республіка) ЗДМУ 

протягом 2016-2017 р.р. реалізує проект «Підтримка поліпшення якості вищої 

освіти в Україні», що фінансується урядом Чеської Республіки.  

Із 2015 року ЗДМУ бере участь у проекті «Erasmus+» у двох напрямках:  

- «Polski Erasmus+ dla Ukrainy medycznej», у рамках якого плануються 

стажування, спільні науково-дослідні проекти та конференції студентів, 

магістрантів, аспірантів, викладачів. За звітній період у польських ВНЗ пройшли 

стажування 39 студентів; 

- у рамках програми Erasmus + укладені договори на 2015-2020 рр. про 

обмін студентами і викладачами з Талліннським коледжем охорони здоров'я 

(Естонія), університетом в Самсуні (Туреччина), університетом прикладних наук в 

Утені (Литва), Вроцлавським медичним університетом (Польща) та Медичним 

університетом в Пловдиві (Болгарія).  

 

Участь у міжнародних конгресах, симпозіумах і конференціях 

Співробітники ЗДМУ протягом звітного року активно інтегрувалися у 

науковий світовий простір, презентуючи результати науково-дослідної роботи на 

численних міжнародних конгресах, симпозіумах і конференціях. У 2017 році  

10 докторів наук/професорів (Березін О.Є., Гребенюк Т.В., Клименко В.М., 

Волошина І.М., Візір В.А., Колесник М.Ю., Головаха М.Л., Завгородня М.Г., 

Ніконенко О.С., Перцов І.В.), а також 21 доцент і кандидат наук (Федосєєва О.В., 

Ключко С.С., Кузнєцов А.А., Ганошенко Ю.А., Козиряцька С.І., Барська К.С., 

Пахольчук О.П., Лашкул Д.А., Іванченко Д.Г., Левіч С.В., Захарчук О.В., 

Воротинцев С.І., Буряк В.В., Полякова Г.В., Федорченко Р.А., Антипенко О.М., 

Гречана О.В., Москвітіна Д.А., Куліченко А.К., Сазанович Л.В., Вільданов С.Р.) 

брали участь у міжнародних конгресах, симпозіумах, тренінгах і конференціях. 

Співробітники університету виступили з доповідями та представили результати 

наукової та педагогічної діяльності на міжнародних наукових, науково-практичних 

та науково-педагогічних конференціях, що проходили в Польщі, Іспанії, Канаді, 

Італії, Нідерландах, Болгарії, Угорщині, Австрії, Чехії, Німеччині, Франції, 

Швейцарії, США (штат Північна Дакота), Біларусі, Литві, Грузії. 

 

Членство в Міжнародних наукових академіях і товариствах 

Міжнародне співробітництво у сфері науково-дослідної роботи підтримують 

62 професори і доценти ЗДМУ, які є дійсними членами міжнародних Академій 

наук і міжнародних наукових товариств (доктори наук, професори 

Барковський Д.Є., Бачурін В.І., Бачурін Г.В., Березін О.Є., Бєленічев І.Ф., 
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Боярська Л.М., Візір В.А., Головаха М.Л., Губка О.В., Дмитряков В.О., 

Довбиш М.А., Доценко С.Я., Жарких А.В., Завгородня Н.Г., Іванько О.Г., 

Івченко Д.В., Клименко А.В., Клименко В.М., Колесник Ю.М., Круть Ю.Я., 

Леженко Г.О., Мазур І.А., Михайловська Н.С., Недельська С.М., Никоненко О.С., 

Никоненко А.О., Прийменко Б.О., Приходько О.Б., Рекалов Д.Г., Сиволап В.Д, 

Сиволап В.В., Сирцов В.К., Скибіна В.І., Туманський В.О., Турган О.Д., 

Федотов В.П., Чугунов В.В., Шифрін Г.А.; кандидати наук, доценти Барська К.С., 

Барухович В.Я., Волошина І.М., Гайдаржі Є.І., Губарь А.О., Захарчук О.В., 

Каджоян А.В., Кіосов О.М., Кечин І.Л., Конакова О.В., Колесник М.Ю., 

Кравченко В. І., Кулинич О.В., Лашкул Д.А., Малахова С.М., Медведчук Г.Я., 

Пахольчук О.П., Сичов Р.О., Солов’юк О.О., Софілканич М.М., Стешенко А.О., 

Стешенко А.О., Черепок О.О., Чорний В.М.). Вони представляють науковців 

України в Міжнародній академії патології, у Нью-Йоркській академії, 

Європейській асоціації з серцевої недостатності (ESC), Європейській асоціації 

кардіологів, Європейській асоціації з атеросклерозу і серцево-судинної біології 

(ESC), Європейській асоціації з кардіоваскулярної профілактики і реабілітації 

(ESC), Європейській асоціації з догляду за гострою серцево-судинною 

недостатністю (ESC), Європейському товаристві з гіпертонії (ESН), Європейській 

асоціації з профілактичної кардіології (EAPS), Міжнародній академії з 

інтегративної антропології, Міжнародній лінгвістичній асоціації, Міжнародному 

товаристві з патофізіологї, Міжнародній академії патології, Європейському 

товаристві патологів, Всесвітній асоціації медицини катастроф, Європейської 

асоціації урологів, Американської асоціації урологів, Європейській асоціації 

радіологів, Європейському товаристві трансплантації, асоціації фармацевтичних 

хіміків світу, Європейському товаристві патологів, Європейському товаристві 

кардіологів, Європейському респіраторному товаристві (ERS), Європейській 

асоціації акушерів-гінекологів, Європейській федерації експериментальної 

морфології, Європейській ревматологічній асоціації, Європейській асоціації 

сімейних лікарів, Європейському панкреатологічному клубі (ЕРС), Міжнародній 

асоціації панкреатології (ІАР), Європейській асоціації ендоскопічної хірургії 

(EAES), Європейській асоціації черезпросвітньої хірургії (EATS), Европейській 

асоціації гастроінтестінальних ендоскопістів (ESGE), Європейській академії 

викладачів загальної практики, Європейській спілці медичних онкологів, 

Європейській асоціації хірургічної онкології (ESSO), Європейській спілці 

торакальних хірургів, Європейській мережі аероалергенного спостереження (EAN), 

Європейському агробіологічному товаристві (EAS), Європейському товаристві з 

захворювань сітківки ока (VRS), Європейському товаристві катаральних і 

рефракційних хірургів (ESCRS), Європейській асоціації кардіоваскулярної 

візуалізації, Європейському товаристві ендокринологів, Європейському товаристві 

дослідників цукрового діабету (EASD), Європейській академії алергії і клінічної 

імунології (EAACI), Європейській асоціації дитячих інфекційних хвороб (ESPID).  

 

У сфері міжнародного інформаційного співробітництва 

Науковці університету підтримують міжнародні інформаційні зв’язки з 

вченими Брістольського університету (Велика Британія), із вченими-фахівцями 

Інституту хімічної токсикології штату Каліфорнія (США), із спеціалістами 

Асоціації ортопедів-травматологів Німеччини, і з дорадчим Комітетом Україна-
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Канада «Партнери в охороні здоров’я» (Оттава), університетом Палацького в 

Оломоуці (Чеська Республіка), із Ягеллонським університетом у Кракові (Польща). 

Центр дистанційного навчання і телемедицини ЗДМУ співпрацює з Центром 

«Міжнародні медичні программи, Inc» (IMP) (м. Нью-Йорк, США), ICoDE Systems, 

LLC (м. Нью-Йорк, США), «Neo Educational Organization» (м. Хайдарабад, Індія), 

університетом Святого Георга у Лондоні, медичним університетом «Астана» 

(Казахстан), Карагандинським державним медичним університетом (Казахстан), 

Салонікським університетом ім. Аристотеля (Греція), університетом Нікосії (Кіпр), 

медичним університетом ім. Давида Твілдіані (Грузія), державним університетом 

Акакія Церетелі (Грузія). 

 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 

У 2017-2018 н.р., згідно з Законом про Вищу освіту, Рада молодих вчених та 

Студентське наукове товариство Запорізького державного медичного університету 

об’єднані у Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених.  

Студенти та молоді вчені ЗДМУ активно брали участь у Європейських 

конгресах та програмах стажування, реалізовували грантові проекти. Так, у 

програмах стажування та Європейських конгресах брали участь:  

асп. Насоненко О.В., ас. Тіщенко С.В., ас. Данукало М.В., асп. Федотова М.І. – 

Конгрес європейського товариства кардіології; проф. Никоненко А.О., к.мед.н. 

Вільданов С.Р. - 18th Congress of the European Society for Organ Transplantation; 

д.мед.н. Колесник М.Ю. – 3D ECHO 360 European Edition: Implementing 3D 

echocardiography to improve clinical practice; к.мед.н., ас. Кузнєцова О.Д. - Open 

Medical Institute; к.мед.н. Гончаров О.В. - Heart Failure 2017 and 4th World Congress 

on Acute Heart Failure; ст.викл. Антипенко О.М. – RozaMarDrugStore та стажування 

в державному університеті штату Північна Дакота; доц. Пахольчук О.П. – Prague 

institute for qualification enhancement; доц. Кузнєцов А.А. – European Academy of 

Neurology; д.мед.н. Колесник М.Ю. – Euro-Echo Imaging – 2017; проф.  

Никоненко А.О., к.мед.н. Перцов І.В. - 6th Munich Vascular Conference; проф. 

Никоненко А.О. - Klinik und Poliklinik fur Vaskulare und Endovaskuiáre Chirurgie; 

к.мед.н. Гайдаржі Є.І. - Agaplesion Markus Krankenhaus Frankfurter Diakonie 

Kliniken; к.мед.н. Буряк В. В. – стажування в Республіканській Каунаській клініці 

та Східно-Таллінській центральній клініці). 

Студент шостого курсу першого медичного факультету Богдан Бєлінський 

(наук. керівники доц. Н.В. Туманська, ас. К.С. Барська) виступив із доповіддю на 

Конгресі Європейської асоціації радіологів, який відбувся у Відні та отримав 

сертифікат учасника. 

Студент Артем Кречман взяв участь у 41-му щорічному конгресі 

Європейської асоціації студентів-фармацевтів (м. Баарло, Нідерланди). 

Студентська рада ЗДМУ стала офіційним членом Європейської асоціації студентів-

фармацевтів, що відкриває безліч можливостей для міжнародної співпраці в 

Європейській студентській фармацевтичній спільноті. 

Крім того, за результатами наукової діяльності у 2016-2017 р. лауреатом 

премії Національної академії медичних наук України та Асоціації працівників 
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медичних вузів України для студентів за значні успіхи в науковій діяльності став 

студент 4 курсу 1 медичного факультету Діденко Е.  

Призерами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 

природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 навчальному році стали 

Карнаушенко Є.В., І мед., 6 курс (диплом «За соціальну значущість дослідження»); 

Коломієць В.В., ІІ мед., 2 курс (диплом «За соціальну значущість дослідження»). 

Переможцями стипендійної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра. UA» 

2017-2018 років стали вісім студентів: Дж. Аравіцька, О. Гліва, В. Плохушко,  

Д. Соколовский, В. Павліченко, Л. Давигора, Н. Михайленко, М. Проценко. 

За підсумками роботи Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених у 2017-2018 н.р. 12-25 травня 2018 р. проведено 

секційні засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 

питання сучасної медицини і фармації (до 50-річчя заснування ЗДМУ)».  

На конференцію було подано більше 300 наукових доповідей науковців 

Запорізького державного медичного університету, Харківського, Вінницького, 

Одеського, Івано-Франківського національних медичних університетів, 

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, ДВНЗ 

«Буковинський державний медичний університет», ДЗ «Запорізька медична 

академія післядипломної освіти МОЗ України», Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Національного фармацевтичного 

університету, ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ», 

Сумського державного університету, Класичного приватного університету. У 

рамках конференції працювала 21 секція з актуальних питань фундаментальної та 

клінічної медицини, фармації, гуманітарних аспектів сучасної медичної науки. 

9 грудня 2017 р. проведено Науково-практичну конференцію студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених «Актуальні проблеми та перспективи 

розвитку природничих, медичних та фармацевтичних наук», на якій студентами та 

молодими вченими Запорізького державного медичного університету та 

Запорізького національного університету було представлено понад 100 доповідей 

на актуальну тематику медицини, фармації та природничих наук. 

  

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

Організація навчання іноземних громадян потребує постійної і планової 

роботи, зокрема інформаційно-рекламної. Щорічно оновлюються і видаються 

достатніми тиражами рекламні буклети у друкованому та електронному вигляді 

російською та англійською мовами. Враховуючи, що у сучасному світі все більшу 

вагу має онлайн-інформація, офіційний сайт університету доповнено додатковими 

мовними локаціями – французькою, іспанською, арабською та хінді, що постійно 

оновлюються та позитивно впливають на охоплення та залучення нової аудиторії із 

зарубіжжя.  

Значна кількість іноземних студентів в університеті є також результатом 

постійної роботи із зарубіжними фірмами, які здійснюють набір іноземних 

громадян на навчання, роботи з організації прийому іноземних делегацій і 

представників посольств. До підрозділу «Партнери ЗДМУ» додана анкета для 

компаній, які бажають співпрацювати із ЗДМУ у сфері набору іноземних студентів 

на навчання. На сьогодні університет має 12 договорів із фірмами щодо набору 

іноземних громадян на навчання, 3 з них укладені у 2017-2018 рр. Із 2017-2018 
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навчального року планується зарахування на навчання іноземних громадян без 

посередництва. До розділу «Набір іноземних студентів» додана електронна форма 

для іноземних абітурієнтів та умови зарахування.  

За звітній період на І та ІІ міжнародних факультетах університету навчались 

2535 іноземних громадянин із 39 країн світу. У 2017 р. до університету зараховано 

841 іноземного громадянина, із них 250 осіб – на І міжнародний факультет 

(довузівський етап навчання), 591 особа – на ІІ міжнародний факультет. На етапі 

післядипломної освіти навчалось 38 іноземних громадян, із них 35 клінічних 

ординаторів, 3 аспірантів. 

У 2017-2018 н. р. студенти прибули з 21 країни: Азербайджан – 1 студент, 

Алжир – 1, Ангола – 1, Болгарія – 69, Гана – 2, Еквадор – 42, Зімбабве – 7, Індія – 

212, Камерун – 1, Колумбія – 3, Кот-д’Івуар – 1, Мадагаскар – 1, Марокко – 411, 

Намібія – 1, Нігерія – 18, Палестина – 1, Сирія – 3, США – 1, Туніс – 11, Туреччина 

– 2, Туркменістан – 5, Узбекистан – 46, Пакистан – 1. 

Загалом у нас навчається: з Індії – 1017 осіб, Сирії – 4, Марокко – 773, Нігерії 

– 174, Болгарії – 170, Тунісу – 23, Росії – 4, Лівану – 6, Вірменії – 1, Кенії – 1, Іраку 

– 4, Танзанії – 2, Палестини – 3, Гани – 13, Узбекистану – 118, Туркменістану – 30, 

Шрі-Ланки – 2, Азербайджану – 13, Еквадору – 108, Бангладешу – 1, Замбії – 9, 

Мадагаскару – 5, Намібії – 4, Камеруну – 2, Колумбії – 6, Анголи – 4, Нігеру – 1, 

Таджикистану – 3, Уганди – 1, Йорданії – 9, Туреччини – 5, Німеччини – 2, Іспанії 

– 1, США – 2, Зімбабве – 8, Киргизстану – 1, Кот-д’Івуару – 1, Алжиру – 1, 

Пакистану – 1. На заочному відділенні університету навчається 172 іноземних 

громадянина. Реалізується план з набору студентів з Латинської Америки: на  

І міжнародному факультеті навчається 27 громадян Еквадору, на ІІ міжнародному 

факультеті – 81 громадянин Еквадору.  

Пріоритетний напрям нашого ВНЗ – навчання іноземних громадян 

англійською мовою. Викладання англійською мовою проводилося на всіх курсах 

медичного факультету. Кафедри забезпечені програмами англійською мовою з усіх 

дисциплін відповідно до навчальних планів зі спеціальності «Лікувальна справа». 

Протягом року освіту англійською мовою здобували 1285 осіб з 15 країн.  

6-річний курс навчання англійською мовою за фахом «Лікувальна справа» 

завершили 222 іноземних громадянина.  

221 викладач ЗДМУ має сертифікат на право викладання спеціальних 

дисциплін і проведення занять англійською мовою. Cтаном на 2018 р. отримано 

459 сертифікатівз англійської мови з правом викладання.  

Із вересня 2016 року кафедра іноземних мов почала підготовку співробітників 

ЗДМУ до складання мовного міжнародного іспиту за рівнем B2. 

Загалом 513 співробітників університету мають міжнародні сертифікати 

оцінки володіння англійською мовою. Інші співробітники планують продовжувати 

навчання протягом 2017-2018 навчального року. 

Програма дистанційного навчання «Smrt English», розроблена викладачами 

Канадського коледжу англійської мови, діє у ЗДМУ з 2012 року. За цей час її 

учасниками стали 159 студентів та викладачів ЗДМУ, із них 114 – отримали 

сертифікати. Протягом 2017-2018 навчального року до програми приєдналися і 

зараз продовжують навчання 25 співробітників та студентів.   

Підготовку щодо проведення занять за дистанційним курсом англійської мови 

пройшли 5 викладачів кафедри 
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Впродовж року бібліотека університету придбала 157 найменувань 

підручників та посібників англійською мовою – це 2243 екземпляри у друкованому 

виданні. Електронна бібліотека нараховує більше 9000 документів. Загальний фонд 

літератури англійською мовою складає 107 300 примірників. Це навчальні, наукові 

та періодичні видання. 

Компанія EBSCO Host надала бібліотеці ЗДМУ тестовий доступ до бази даних 

“eBook Clinical Collection” – база, спеціально розроблена для медичних 

університетів, клінік, біомедичних бібліотек та містить 2900+ відібраних 

фахівцями книг високого професійного рівня з медицини, сестринської справи, 

охорони здоров'я та загальних практичних питань.   

Додатково від партнерської фірми «НЕО» до бібліотеки ЗДМУ за 2017-2018 н. 

р. надійшло 109 англомовних підручників для вивчення 10 предметів, додатки на 

CD-носіях до підручників з анатомії, гінекології та інших дисциплін. Очікується 

надходження ще близько 400 примірників. Також передано у користування  

400 портативних USB-носіїв, які містять мультимедійні курси з  

16 загальнотеоретичних та клінічних дисциплін, підготовлених фахівцями 

видавництва “Elsevier”, а також вісім окремих електронних мультимедійних курсів 

із різних медичних дисциплін. 

Триває робота з розширення міжнародної співпраці з провідними 

університетами світу. Укладено 52 договори про співпрацю з іншими 

університетами та науковими закладами: Віденською приватною клінікою, Фірмою 

«Corin-Austria» GmbH, Campus 21, Віденським медичним університетом (Австрія), 

Білоруським державним медичним університетом, Вітебським державним 

медичним університетом, Гродненським державним медичним університетом 

(Білорусь), Медичним університетом у м. Пловдив (Болгарія), університетом 

Святого Георга в Лондоні (Великобританія), медичним інститутом ім. Меграбяна 

(Вірменія), університетом ім. Аристотеля (Греція), медичним університетом  

ім. Давида Твілдіані, державним університетом Акакія Церетелі, Тбіліським 

державним медичним університетом (Грузія), Талліннським коледжем охорони 

здоров'я (Естонія), NEO Інститут медичних наук та технологій (Індія), Західно-

Казахстанським державним медичним університетом, АТ «Медичний університет 

Астана», Карагандинським державним медичним університетом (Казахстан), 

Канадським коледжем англійської мови (Канада), університетом Нікосії (Кіпр), 

Ризьким університетом ім. Пауля Страдіня (Латвія), Вільнюським університетом, 

Університетом медичних наук (Литва), іноземною компанією PUE International 

Corp. (Панама), медичним університетом у Білостоку, Вроцлавським медичним 

університетом (Польща), National Cancer Institute, National Institute of Health 

(США), університетом в Самсуні, MediTürk Nilüfer – Bursa, університетом 

«Анкара» (Туреччина), Андижанським державним медичним інститутом 

(Узбекистан), фондом Merieux (Франція), університетом Острави, університетом 

Палацького в Оломоуці, технічним університетом м. Ліберец, (Чехія), Центральним 

інститутом науки та технології (Шрі-Ланка) та рядом інших.  

У рамках виконання спільних міжнародних проектів ЗДМУ тісно співпрацює 

з Каролінським університетом (Швеція), університетом Масарика (Чехія), 

Ханойським медичним університетом і університетом медицини та фармації Хюе 

(В’єтнам). 

ЗМДУ є членом міжнародних асоціацій: Євразійської асоціації університетів 

(EAU), Асоціації медичних вузів в Європі (AMSE), Міжнародної асоціації 
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медичної освіти (AMEE), Всеукраїнської молодіжної організації студентів-медиків 

(UMSA), ORPHEUS (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health 

Sciences in the European System), Європейської організації міжнародної освіти 

(ЕАІЕ), Студентської національної медичної асоціації (SNMA), Євразійської 

асоціації університетів, а також було ухвалене позитивне рішення щодо прийняття 

ЗДМУ в Європейську асоціацію фармацевтичних факультетів (EAFP). У квітні 

2018 року ЗДМУ вступив до Європейської фармацевтичної студентської асоціації 

(EPSA). 

Триває робота з визнання диплома нашого університету за кордоном. 

Щорічно до університету надходить понад 100 запитів про підтвердження факту 

навчання, переважно з таких країн, як США, Канада, Ізраїль, Індія, ОАЕ, Норвегія, 

Польща, Чехія. 

За минулий період здійснено студентські обміни з 8 вузами-партнерами.  

69 студентів ЗДМУ пройшли навчання і практику з медицини, педіатрії і фармації в 

Польщі, Чехії, Болгарії, Білорусі, Грузії, Туреччині. У 2017 році відбувся обмін  

10 студентів у Вроцлавському медичному університеті, 5 студентів в університеті 

м Оломоуц, 3 студентів у медичному університеті в Пловдиві, 8 студентів у 

Тбіліському державному медичному університеті, 6 студентів у Гродненському 

державному медичному університеті, 5 студентів у медичному університеті 

Білостока, 5 студентів в університеті в Самсуні, 10 у Вітебському державному 

медичному університеті. Крім того, 8 студентів проходили практику в медичних 

закладах Республіки Польща за програмою «Polski Erasmus+ dla Ukrainy 

medycznej» та 9 студентів пройшли практику в інших медичних закладах світу 

(клінічний центр Сербії в Белграді – 1, клініка Клайпедського університету, Литва 

– 2, клініка Краківського університету, Польща – 1, клініка офтальмології 

університетського коледжу в Лондоні, Великобританія – 1, клініка св. Георга у 

Лейпцигу, Німіччина – 3, клініка в Карлштадті – 1). 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

За результатами наукової та навчально-методичної діяльності  

в 2017-2018 навчальному році співробітниками університету видано  

20 монографій, 10 підручників, з грифом МОН України видано 4 навчальних 

посібники, з грифом МОЗ України – 9 навчальних посібників, розроблена примірна 

програма навчальної дисципліни. Вченою радою університету затверджено  

29 посібників, розроблено і видано 686 навчально-методичних матеріалів для 

використання в освітньому процесі. 

 

Монографії – 20 

1. 50 років кафедрі анатомії людини Запорізького державного медичного 

університету. / Волошин М.А., Лебединець М.Г., Григор’єва О.А. та ін. – 

Запоріжжя: Просвіта, 2018. – 80 с. ISBN 978-966-653-453-1.  

2. Актуальні питання спортивної медицини. Монографія / Михалюк Є.Л. – 

Запоріжжя: Copy Art, 2017. – 160 с. 

3. Атлас пластической хирургии лица. / Мосейко А.А., Макарова М.А., Пономаренко 

Е.В. – Запорожье: Просвита, 2017. – 184 с. ISBN 978-966-653-450-0. 

4. Визначення давності настання смерті. / Ольховський В.О., Голубович Л.Л., 

Тагаєв М.М. та ін. – Х.: ФОП Бровін, 2017. – 168 с. ISBN 978-617-7256-66-2. 
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5. Виталология. / Шифрин Г.А., Туманский В.А., Колесник Ю.М. – Запорожье: 

Дикое Поле, 2018. – 288 с. ISBN 978-617-7433-43-8. 

6. Гостра післяінфарктна аневризма лівого шлуночка серця. / Сиволап В.Д., 

Кисельов С.М. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2018. – 164 с. ISBN 978-966-417-168-9. 

7. Екологічні загрози здоров’ю населення в урбанізованих регіонах. / Гребняк М.П., 

Федорченко Р.А. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2018. – 168 с. ISBN 978-966-

417-175-1. 

8. Квантова хімія: медико-фармацевтичний аспект. Монографія./Чекман І.С., 

Сирова Г.О., Казакова О.О., Горчакова Н.О., Бєленічев І.Ф., Загородний М.І., 

Левашова О.Л., Чаленко Н.М., Поготова Г.А., Довгань Р.С., Нагорна О.О. –  

Х.: ТОВ «Планета-принт», 2017. – 139 с. ISBN 978-617-7229-75-8. 

9. Мережеві християнські видання українського медіапростору. / Козиряцька С.А. – 

Запоріжжя: Просвіта, 2017. – 192 с. ISBN 978-966-653-445-6. 

10. Основные неврологические синдромы в аспекте их топической диагностики. / 

Шевченко Л.А., Боброва В.И. – Запорожье: Просвита, 2018. – 164 с. ISBN 978-

966-653-458-6. 

11. Перинатальные моторные синдромы и их терапевтическая коррекция. / 

Шевченко Л.А., Боброва В.И. – Запорожье: Просвіта, 2017. – 158 с. ISBN 978-

966-653-423-4. 

12. Радіоекологія середовища життєдіяльності населення Запорізької області. 

Монографія. / Костенецький М.І., Севальнєв А.І., Куцак А.В. – Запоріжжя: 

Видавництво ЗДМУ, 2017. – 151 с. ISBN 978-966-417-166-2. 

13. Свідомість як суб’єктивність: таємниця Я. Книга 1. Зомбі, комп’ютери та 

Абсолютний Дух. 2-ге вид.,перероб. і доп. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. - 304 с. 

ISBN 978-966-653-430-2. 

14. Свідомість як суб’єктивність: таємниця Я. Книга 2. Привид у машині проти 

демона Лапласа. 2-ге вид.,перероб. і доп. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – 284 с.  

ISBN 978-966-653-431-9. 

15. Сучасні аспекти фармацевтичної практики в Україні. Колективна монографія. 

/Громовик Б.П., Бушуєва І.В. … Ткаченко Н.О. та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 

Вип. 2. – 253 с. ISBN 978-617-397-156-9. 

16. Сучасні проблеми суїцидології. Колективна монографія / Волошин В.П., 

Марута Н.О., Чугунов В.В. та ін. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2017. – 327 с. 

17. Тиотриазолин и Тиодарон в лечении и профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой системы. / Волошина И.Н., Мазур И.А., Волошин Н.А.,  

Визир В.А.; под ред. Волошина Н.А. – Запорожье: Друкарський світ, 2017. – 

414 с. ISBN 978-966-2333-44-2. 

18. Феномен жіночої святості у християнстві: філософський та релігійний 

аспекти. / Жадько В.А., Макушинська Г.П. – Запоріжжя: ЗДІА, 2017. – 192 с.  

ISBN 978-617-685-034-2. 

19. Хосе Оргега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія: 

колективна монографія / заг. ред.: М. Марчук, Х. Болада. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 823 с. ISBN 978-966-423-392-4. 

20. Berezin A. E. Contemporary approaches of biological markers in heart failure. - 

Scholars' Press, OmniScriptum Management GmbH, Saarbrücken, Germany. 2017. – 

71 р. ISBN 978-3-330-65373-3. 
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Підручник з грифом  МОН України  – 1 

1. Neurology. (Неврологія). Національний підручник. / Григорова І.А., Соколова 

Л.І., Герасимчук Р.Д. та ін. За ред. Григорової І.А., Соколової Л.І.  

(Від ЗДМУ Козьолкін О.А.). – К.: ВСИ «Медицина», 2017. – 624 с.  

 

Підручник з грифом  МОЗ України  – 1 

1. Фармакологія з основами патології. Підручник. / Колесник Ю.М., Чекман І.С., 

Бєленічев І.Ф., Горчакова Н.О., Нагорна О.О., Бухтіярова Н.В.,  

Моргунцова С.А. – Запоріжжя, 2018. – 526 с. 

 

Підручники затверджені Вченою радою – 3 

1. Онкологія. Підручник. 3-тє вид., доопрац. та допов. / Шевченко А.І.,  

Колесник О.П., Сидоренко О.М., Шевченко Н.Ф., Каджоян А.В., Левик О.М.,  

Савченко Є.І., Полковніков А.Ю.  – Запоріжжя, 2018. – 421 с. 

2. Особливості фізичної реабілітації в педіатрії. Підручник. / Михалюк Є.Л., 

Резніченко Ю.Г. – Запоріжжя, 2018. – 159 с. 

3. Ophthalmology. Textbook. / Vitovska O.P., Bezditko P.A., Bezkorovayna I.M., 

Bezugly M.B., Hudz A.S., Korobova O.V., Nykolyuk A.M., Pavlyuchenko A.K., 

Penyshkevych Y.I., Sakovych V.M., Saldan Y.Y., Scrypnyk R.L., Turchin M.V., 

Vershynina M.D., Zavgorodnya N.G., Zhaboiedov D.G., Zhaboiedov G.D. Edited 

by O.P. Vitovska. – Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2017. – 648 p.  

ISBN 978-617-505-598-4. 

 

Підручники – 5 

1. Биофармация. Учебник. Издание второе. / Гладышев В.В., Давтян Л.Л., 

Дроздов А.Л., Бирюк И.А., Кечин И.Л. – Днепр: ЧМП «Экономика», 2018. – 

252 с. ISBN 978-966-2637-54-0. 

2. Медична біологія. Підручник. Вид. 3-тє. / За ред. Пішака В.П., Бажори Ю.І.  

Пішак В.П., Бажора Ю.І. та ін. (від ЗДМУ Стеблюк М.В.) – Вінниця: Нова 

Книга, 2017. – 608 с. ISBN 978-966-382-632-5. 
3. Медична та біологічна фізика. Підручник. Вид. 2-ге. /За ред. Чалого О.В. (Від ЗДМУ 

Сливко Е.І.). – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 528 с. ISBN 978-966-382-608-0. 

4. Фармацевтическая аромология. Учебник. Издание второе. / Гладышев В.В., 

Дроздов А.Л., Пухальская И.А., Кечин И.Л., Гладышева С.А. – Днепр: ЧМП 

«Экономика», 2018. – 600 с. ISBN 978-966-2637-53-3.  

5. Фармацевтическая технология экстемпоральных лекарственных средств. 

Учебник. Издание второе. / Гладышев В.В., Давтян Л.Л., Дроздов А.Л., 

Пухальская И.А. – Днепр: ЧМП «Экономика», 2018. – 700 с. ISBN 978-966-

2637-52-6.  
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Навчально-методичні посібники з грифом МОН України  –  4 
1. Дієтологія у термінах, схемах, таблицях, тестах. Навчальний посібник. / 

Гребняк М.П., Щудро С.А., Таранов В.В., Головкова Т.А., Федорченко Р.А., 
Григоренко Л.В. – Дніпро: Акцент ПП, 2018. – 248 с. ISBN 978-966-921-156-9. 

2. Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст. У трьох томах. Т.3. 
Навчальний посібник. / За ред. Кузьменка В.І. Кузьменко В.І., Гарачковська 
О.О., Кузьменко М.В. та ін. (від ЗДМУ Гребенюк Т.В.) – К.: ВЦ «Академія», 
2017. – 544 с. ISBN 978-966-580-570-6. 

3. Медицинская экология в терминах, схемах, таблицах и тестах. Навчальний 
посібник. / Гребняк М.П., Щудро С.А., Федорченко Р.А., Головкова Т.А. (Від 
ЗДМУ – Гребняк М.П., Федорченко Р.А.). – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 212 с. 
ISBN 978-966-921-146-0. 

4. Medical ecology in terms, schemes, tables and tests. Навчальний посібник. /  
Гребняк М.П., Щудро С.А., Федорченко Р.А., Головкова Т.А., Григоренко Л.В., 
Пушина О.С. (Від ЗДМУ – Гребняк М.П., Федорченко Р.А.). – Дніпро: Акцент 
ПП, 2017. – 212 с. ISBN 978-966-921-148-4. 
 

Навчальні та навчально-методичні посібники з грифом МОЗ України  – 9 
1. Актуальні питання дитячої гінекології. / Авраменко Н.В., Кабаченко О.В., 

Барковський Д.Є., Грідіна І.Б. – Запоріжжя, 2017. – 146 с. 
2. Неорганічна хімія. (Хімія біогенних елементів). Посібник. / Панасенко О.І., 

Голуб А.М., Андрійко О.О., Василега-Дерибас М.Д., Панасенко Т.В.,  
Саліонов В.О., Щербина Р.О., Бабенков Є.А., Кремзер О.А., Мельник І.В., 
Парченко В.В., Сафонов А.А., Постол Н.А., Гоцуля А.С., Куліш С.М.,  
Буряк В.П. – Запоріжжя, 2017. – 325 с. 

3. Основи клініко-лабораторної діагностики захворювань внутрішніх органів. 
Навчально-методичний посібник. / Михайловська Н.С., Лісова О.О. – 
Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2017. – 305 с. 

4. Парфумерно-косметичні засоби. Навчальний посібник. / Коваленко С.І.,  
Кучеренко Л.І., Власенко А.Ф., Черковська Л.Г., Кривошей О.В., Воскобойнік О.Ю.,  
Ткаченко Г.І., Білий А.К. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2018. – 319 с.  
ISBN 978-966-417-160-3. 

5. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя. 
Навчально-методичний посібник. / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Стеблюк М.В., 
Павліченко В.І., Попович А.П., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2017. – 124 с. 

6. Протималярійні лікарські засоби. Хінін та його аналоги за фармакологічною 
дією. Навчальний посібник. / Коваленко С.І., Кривошей О.В., Воскобойнік О.Ю., 
Берест Г.Г., Білий А.К. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2018. – 328 с.  

7. Фармакогностичне ресурсознавство з основами інтродукції рослин. Навчальний 
посібник. 3-тє вид., доопрац. та перероб. / Мазулін О.В., Коновалова О.Ю., 

Смойловська Г.П., Мазулін Г.В., Остапенко А.О., Шураєва Т.К., Гудзенко А.В., 
Гергель Є.М., Гергель О.В. – Запоріжжя, 2017. – 208 с. 

8. Хімія. (Частина І. «Хімія елементів» з доповненнями). Навчальний посібник. / 
Панасенко О.І., Буряк В.П., Парченко В.В., Кремзер О.А., Мельник І.В., 
Куліш С.М., Щербина Р.О., Сафонов А.А., Постол Н.А., Гоцуля А.С., 
Саліонов В.О., Панасенко Т.В. – Запоріжжя, 2017. – 150 с. 

9. Managementofpatientswithhematologicaldiseases. (Ведення хворих з 
гематологічними захворюваннями). Навчальний посібник. /Самура Б.Б., 
Колесник Ю.М., Сиволап В.В., Доценко С.Я., Самура І.Б., Самура Т.О.,  
Чорна І.В. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2018. – 176 с. ISBN 978-617-7520-22-0. 
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Навчальні та навчально-методичні посібники затверджені Вченою радою 

ЗДМУ – 29 

1. Алгоритм діяльності сімейного лікаря при основних захворюваннях серцево-

судинної системи. Ведення хворих з синдромом анемії  в амбулаторних умовах. 

Навчально-методичний посібник для студентів VI курсу. / Михайловська Н.С., 

Олійник Т.В., Міняйленко Л.Є., Стецюк І.О. – Запоріжжя, 2018. – 191 с. 

2. Алгоритм діяльності сімейного лікаря при основних захворюваннях 

сечовидільної системи. Навчально-методичний посібник для студентів  

VI курсу. / Михайловська Н.С., Лісова О.О., Міняйленко Л.Є. – Запоріжжя, 

2018. – 149 с. 

3. Алгоритм діяльності сімейного лікаря при основних хронічних 

захворюваннях дихальної системи. Навчально-методичний посібник для 

практичних занять та самостійної роботи студентів VI курсу медичних 

факультетів. / Михайловська Н.С., Лісова О.О. – Запоріжжя, 2018. – 126 с. 

4. Анте- та постнатальна профілактика захворювань у дітей. Навчальний 

посібник. / Боярська Л.М., Авраменко Н.В., Усачова О.В., Макуріна Г.І., 

Котлова Ю.В., Дмитрякова Г.М., Подліанова О.І., Іванова К.О.,  

Абрамова Т.В., Герасімчук Т.С. – Запоріжжя, 2018. – 236 с. 

5. Атлас пластичної хірургії обличчя. 2-ге вид., доопрац. та допов. /  

Мосейко О.О., Макарова М.О., Пономаренко О.В.  – Запоріжжя, 2018. – 172 с. 

6. Вступ у фармацію. Навчальний посібник для студентів І курсу 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 

фармація». / Панасенко О.І., Буряк В.П., Парченко В.В., Кремзер О.А., 

Мельник І.В., Постол Н.А., Куліш С.М., Гоцуля А.С., Щербина Р.О.,  

Сафонов А.А., Данільченко Д.М.– Запоріжжя, 2018.– 496 с. 

7. Гігієна та екологія. Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного 

іспиту «Крок-2. Лікувальна справа. Педіатрія». / Севальнєв А.І., Гребняк М.П. – 

Запоріжжя: Видавництво ЗДМУ, 2018. – 268 с. 

8. Діагностика, клініка, лікування серцево-судинних захворювань, що 

супроводжуються розвитком кардіомегалії у дітей. Навчальний посібник.  

2-ге вид., доопрац. та допов. / Недельська С.М., Шумна Т.Є., Мазур В.І., 

Жиленко І.О., Потоцька О.І., Бессікало Т.Г., Кляцька Л.І., Тарасевич Т.В. – 

Запоріжжя, 2018. – 154 с. 

9. Дослідження психологічного стану вагітних з урахуванням психосоматичного 

компоненту. Навчальний посібник. 2-ге вид., доопрац. та допов. /  

Потапов В.О., Чугунов В.В., Сюсюка В.Г., Губа Н.О., Котлова Ю.В. – Дніпро; 

Запоріжжя, 2018. – 126 с.  

10. Кардіологія. Навчальний посібник для підготовки до комплексного 

практично-орієнтованого державного іспиту. / Сиволап В.Д., Лашкул Д.А. – 

Запоріжжя, 2018. – 195 с. 

11. Медична ензимологія. Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу 

медичних та ІІІ курсу фармацевтичних факультетів. / Александрова К.В., 

Швець В.М., Макоїд О.Б. – Запоріжжя, 2017. – 121 с. 

12. Методи променевої діагностики. Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу 

медичних факультетів. / Туманська Н.В., Нордіо О.Г., Кічангіна Т.М. – 

Запоріжжя, 2018. – 143 с. 
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13. Невідкладна хірургія захворювань і пошкоджень органів черевної порожнини 

та заочеревинного простору. Навчальний посібник. 2-ге вид., доопрац. та 

допов.  / Сирбу І.Ф., Ганжий В.В., Бачурін А.В. – Запоріжжя, 2018. – 122 с. 

14. Невідкладні стани в педіатрії. Збірник задач з поясненнями для підготовки до 

іспиту «Крок-3». / Боярська Л.М., Давидова А.Г., Курочкін М.Ю.,  

Котлова Ю.В., Подліанова О.І., Городкова Ю.В. – Запоріжжя, 2018. – 201 с. 

15. Основи топографічної, клінічної анатомії та оперативної хірургії. Збірник 

тестів для студентів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 

справа», «Педіатрія», «Стоматологія». / Волошин М.А., Скаковський Е.Р., 

Григор’єва О.А. – Запоріжжя, 2017. – 341 с. 

16. Особливості обміну речовин у кістковій тканині та тканинах зубів здорової 

людини. Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу медичних 

факультетів спеціальностей  «Медицина», «Стоматологія». / Александрова К.В., 

Крісанова Н.В., Рудько Н.П. – Запоріжжя, 2018. – 101 с. 

17. Редкие формы туберкулеза. Навчальний посібник. / Разнатовська О.М. – 

Запоріжжя, 2017. – 147 с. (рос.). 

18. Рекомендації щодо підготовки та видання навчальної, навчально-методичної 

літератури. / За заг. ред. Колесника Ю.М. Колесник Ю.М., Авраменко М.О., 

Моргунцова С.А., Резніченко Ю.Г., Кіяшко І.О. – Запоріжжя, 2018. – 54 с. 

19. Рідкісні форми позалегеневого туберкульозу. Навчальний посібник для лікарів-

інтернів та слухачів закладів післядипломної освіти. / Разнатовська О.М. – 

Запоріжжя, 2017. – 139 с. 

20. Стисло про імунітет. Як запідозрити та встановити діагноз «Первинний 

імунодефіцит» (в рисунках та таблицях). Довідник. / За ред. Колесника Ю.М. 

Боярська Л.М., Ганчева О.В., Абрамов А.В., Котлова Ю.В., Дмитрякова Г.М. – 

Запоріжжя, 2018. – 112 с. 

21. Фармацевтична ботаніка. Збірник тестових завдань з поясненнями для 

контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту «Крок 1. Фармація». / 

Корнієвський Ю.І., Корнієвська В.Г., Сербін А.Г. – Запоріжжя, 2017. – 202 с. 

22. Фармацевтична ботаніка. Методичні вказівки для викладачів по організації 

самостійної роботи студентів. / Корнієвський Ю.І., Корнієвська В.Г. – 

Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2018. – 86 с. 

23. Фітотерапія в кардіології. Навчальний посібник. / Корнієвський Ю.І., 

Крайдашенко О.В., Красько М.П., Богуславська Н.Ю., Корнієвська В.Г. – 

Запоріжжя, 2017. – 470 с. 

24. Фітотерапія інсомнії. Навчальний посібник. 2-ге вид., доопрац. та допов. / 

Кривенко В.І., Корнієвський Ю.І., Колесник М.Ю., Корнієвська В.Г., 

Демченко А.В., Богуславська Н.Ю., Пахомова С.П., Федорова О.П. – 

Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2018. – 256 с. 

25. Clinical pharmacology. (Клінічна фармакологія). Навчальний посібник для студентів 

– іноземних громадян V курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 

справа», «Педіатрія». 3-тє вид., доопрац. та допов. / Крайдашенко О.В.,  

Самура Б.Б., Самура І.Б., Самура Т.О., Ковальчук Н.М., Яковлева О.О.,  

Кремзер О.О., Главацький О.М. – Запоріжжя, 2018. – 187 с. (англ.). 

26. Management of patients with hematological diseases. (Ведення хворих з 

гематологічними захворюваннями). Навчальний посібник для практичних 

занять для студентів VI курсу та інтернів медичних факультетів. / Самура Б.Б., 
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Колесник Ю.М., Сиволап В.В., Доценко С.Я., Самура І.В., Самура Т.О.,  

Чорна І.В. – Запоріжжя: Copy Art, 2018. – 156 с.  

27. Organizational aspects of primary health care in Ukraine. (Організаційні аспекти 

первинної медико-санітарної допомоги в Україні). Навчально-методичний 

посібник для студентів – іноземних громадян VI курсу медичних факультетів. / 

Михайловська Н.С., Грицай Г.В., Міняйленко Л.Є. – Запоріжжя, 2018. – 175 с. 

(англ.). 

28. Particular questions of traumatology. (Особливі питання травматології). 

Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян V курсу медичних 

факультетів. / Головаха М.Л., Краснопьоров С.М., Кожем’яка М.О., 

Масленніков  С.О. – Запоріжжя, 2018. – 154 с. (англ.). 

29. Syndrome of fever of unknown origin in clinics of internal diseases. (Синдром 

лихоманки невизначеного ґенезу в клініці внутрішніх хвороб). Навчально-

методичний посібник для студентів – іноземних громадян VІ курсу медичних 

факультетів. / Доценко С.Я., Шеховцева Т.Г., Сичов Р.О., Чорна І.В.,  

Самура Б.Б. – Запоріжжя, 2018. – 153 с. (англ.). 

 

Примірна програма навчальної дисципліни – 1 

1. Аналітична хімія. Примірна програма навчальної дисципліни підготовки 

фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації освітньої 

«Магістр фармації» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 

«Фармація». / Васюк С.О., Коржова В.С. – Київ, 2017. – 42 с. 

 

Навчальні  посібники, затверджені ЦМР ЗДМУ – 156 

1. Аналіз якості лікарських речовин та лікарських форм в умовах аптеки. 

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів ІV курсу 

спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Моряк З.Б., Скорина Д.Ю., 

Шабельник К.П., Бідненко О.С., Парнюк Н.В. – Запоріжжя, 2018. – 112 с. 

2. Аномальні маткові кровотечі. Нові погляди на проблеми. Навчальний 

посібник для самостійної роботи студентів V-VI курсів медичних факультетів 

та лікарів-інтернів. / Залізняк В.О. – Запоріжжя, 2017. – 96 с. 

3. Антибіотикотерапія дорослих та дітей. Навчальний посібник. /  

Резніченко Ю.Г., Красько М.П., Резніченко Н.Ю. – Запоріжжя, 2018. – 120 с. 

4. Апаратне та програмне забезпечення ПК. Навчальний посібник для слухачів 

довузівського етапу підготовки. / Каблуков А.А., Мурзіна О.А., Андросов А.І. – 

Запоріжжя, 2018. – 177 с. 

5. Аптечна технологія ліків. Модуль 1. Навчальний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів 

спеціальності «Фармація». 2-ге вид., доопрац. та допов. / Гладишев В.В., 

Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., 

Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2017. – 140 с. 

6. Аптечна технологія ліків. Модуль 2. Навчальний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів 

спеціальності «Фармація». 2-ге вид., доопрац. та допов. / Гладишев В.В., 

Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., 

Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2017. – 155 с. 
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7. Арсен. Бісмут. Стибій. Фізичні та хімічні властивості. Навчальний посібник для 

підготовки до вступу в ЗВО. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., 

Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 

2018. – 70 с. 

8. Атеросклероз. Ишемическая болезнь сердца. Модуль 2. Часть 3. Навчальний 

посібник для студентів – іноземних громадян V курсу медичних факультетів. / 

Візір В.А., Деміденко А.В., Гончаров О.В., Полякова А.В.  – Запоріжжя, 2018. – 

160 с. (рос.). 

9. Атеросклероз. Ішемічна хвороба серця. Модуль 2. Частина 3. Навчальний 

посібник для студентів V курсу медичних факультетів. / Візір В.А.,  

Деміденко А.В., Гончаров О.В., Полякова А.В. – Запоріжжя, 2018. – 150 с. 

10. Атомно–молекулярне вчення. Навчальний посібник для підготовки до вступу 

в ЗВО. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Щербак М.О., 

Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

11. Биологическая химия. Модуль 2. Обмен сложных белков. Молекулярная 

биология. Биохимия межклеточных коммуникаций, тканей и 

физиологических функций. Навчальний посібник для самостійної підготовки 

до «Крок-1. Стоматологія» студентів – іноземних громадян спеціальності 

«Стоматологія». / Александрова К.В., Швець В.М., Макоїд О.Б. – Запоріжжя, 

2017. – 212 с. (рос.). 

12. Біологічна хімія. Модуль 1. Метаболізм вуглеводів, ліпідів та простих білків. 

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів ІІІ курсу медичних 

факультетів спеціальності «Стоматологія». / Александрова К.В., Романенко М.І.,  

Іванченко Д.Г., Макоїд О.Б., Швець В.М., Крісанова Н.В., Шкода О.С.,  Рудько Н.П.,  

Сінченко Д.М., Васильєв Д.А., Саліонов В.О. – Запоріжжя, 2017. – 158 с. 

13. Біологічна хімія. Модуль 1. Прості та складні білки. Ферменти. Молекулярні основи 

біоенергетики. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів  

ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / Александрова К.В., 

Романенко М.І., Іванченко Д.Г., Макоїд О.Б., Швець В.М., Крісанова Н.В., 

Шкода О.С., Рудько Н.П., Сінченко Д.М., Васильєв Д.А., Саліонов В.О., 

Михальченко Є.К. – Запоріжжя, 2017. – 112 с. 

14. Біологія з основами генетики. Навчальний посібник для студентів 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 

фармація». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2017. – 

199 с. 

15. Біофізика і фізичні методи аналізу. Навчальний посібник для студентів І курсу 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Сливко Е.І., 

Мельнікова О.З., Іванченко О.З., Біляк Н.С., Прокопченко О.Є. – Запоріжжя, 

2018. – 234 с. 

16. Біохімія вітамінів. Модуль 1. Навчальний посібник для підготовки студентів 

ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика» до 

ліцензійного іспиту «Крок-Б». / Павлов С.В., Горбачова С.В., Євсєєва Л.В., 

Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., Нікітченко Ю.В., Левченко К.В. – 

Запоріжжя, 2018. – 93 с. 

17. Вади розвитку вагінального відростка та крипторхізму дітей. Навчальний 

посібник для студентів V-VI курсів медичних факультетів спеціальностей 

«Лікувальна справа», «Педіатрія». / Спахі О.В., Россіхін В.В., Бухмін О.В., 

Макарова М.О., Лятуринська О.В. – Запоріжжя, 2018. – 100 с.  
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18. Вади серця. Інфекційний ендокардит. Перикардити. Модуль 2. Частина 4. 

Навчальний посібник для студентів V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., 

Приходько І.Б., Садомов А.С., Буряк В.В., Заіка І.В. – Запоріжжя, 2018. – 150 с. 

19. Військова терапія. Модуль 2. Навчальний посібник для самостійної роботи 

студентів V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., Деміденко О.В.,  

Садомов А.С. – Запоріжжя, 2018. – 136 с. 

20. Вроджені вади шлунку у дітей. Навчальний посібник для студентів V – VI курсів 

медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». /  

Спахі О.В., Лятуринська О.В., Макарова М.О. – Запоріжжя, 2018. – 104 с. 

21. Вуглець і силіцій. Фізичні та хімічні властивості. Застосування. Навчальний 

посібник для підготовки до вступу в ЗВО. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., 

Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М., Фролова Ю.С. – 

Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

22. Вчення про розчини. Навчальний посібник для підготовки до вступу в ЗВО. / 

Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., 

Кучерявий Ю.М., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

23. Гемодерматози. Навчальний посібник. / Резніченко Н.Ю., Красько М.П., 

Резніченко Ю.Г. – Запоріжжя, 2018. – 100 с. 

24. Гипертоническая болезнь. Вторичные артериальные гипертензии. 

Нейроциркуляторная дистония. Модуль 2. Часть 2. Навчальний посібник для 

студентів – іноземних громадян V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., 

Деміденко А.В., Гончаров О.В., Полякова А.В. – Запоріжжя, 2018. – 100 с. (рос.). 

25. Гіпертонічна хвороба, вторинні артеріальні гіпертензії. Нейроциркуляторна 

дистонія. Модуль 2. Частина 2. Навчальний посібник для студентів V курсу 

медичних факультетів. / Візір В.А., Деміденко А.В., Гончаров О.В.,  

Полякова А.В. – Запоріжжя, 2018. – 100 с. 

26. Гостра променева хвороба. Навчальний посібник для студентів V курсу 

медичних факультетів. / Туманська Н.В., Кічангіна Т.М., Мягков С.О.,  

Нордіо О.Г. – Запоріжжя, 2018. – 95 с. 

27. Диагностика заболеваний, протекающих с длительной лихорадкой: бруцеллез, 

малярия, сепсис. Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян  

V-VІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 

«Педіатрія». / Рябоконь О.В., Ушеніна Н.С., Фурик О.О., Задирака Д.А. – 

Запоріжжя, 2017. – 83 с. (рос.). 

28. Дитячі інфекційні хвороби. Модуль 4. Змістові модулі 12-15. Навчальний 

посібник для самостійної роботи студентів V курсу медичних факультетів. / 

Усачова О.В., Пахольчук Т.М., Конакова О.В., Сіліна Є.А., Дралова О.А. – 

Запоріжжя, 2018. – 106 с. 

29. Диференційна діагностика дифтерії та захворювань, які супроводжуються 

синдромом ангіни. Навчальний посібник студентів V-VI курсів. / Усачова О.В., 

Пахольчук Т.М., Конакова О.В, Сіліна Є.А. – Запоріжжя, 2017. – 86 с. 

30. Диференційна діагностика менінгококової інфекції, менінгітів різної етіології у дітей. 

Навчальний посібник для студентів VІ курсу медичних факультетів. / Усачова О.В., 

Пахольчук Т.М., Конакова О.В., Сіліна Є.А. – Запоріжжя, 2018. – 98 с. 

31. Диференційна діагностика основних синдромів в нефрології. Навчальний 

посібник для студентів VІ курсу медичних факультетів. / Шеховцева Т.Г., 

Долінна М.О. – Запоріжжя, 2018. – 137 с. 
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32. Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та 

системних васкулітів у дітей. Навчальний посібник для студентів VI курсу 

медичних факультетів спеціальності «Педіатрія». / Недельська С.М., Мазур В.І., 

Шумна Т.Є. – Запоріжжя, 2018. – 101 с. 

33. Діагностика та лікування анемій у людей похилого віку. Навчальний посібник. / 

Сиволап В.Д., Назаренко О.В. – Запоріжжя, 2018. – 88 с. 

34. Діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів у людей похилого 

віку (гастроентерологія, пульмонологія, гематологія). Навчальний посібник. / 

Сиволап В.Д., Богослав Т.В. – Запоріжжя, 2018. – 113 с. 

35. Діагностика та лікування мегауретеру і гідронефрозу у дітей. Навчальний посібник 

для студентів V-VI курсів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 

справа», «Педіатрія». / Спахі О.В., Макарова М.О., Лятуринська О.В. – Запоріжжя, 

2018. – 102 с. 

36. Діагностика та хірургічне лікування доброякісних захворювань щитоподібної 

залози. Навчальний посібник для слухачів закладів післядипломної освіти. / 

Завгородній С.М., Ярешко Н.О., Доля О.С., Данилюк М.Б. – Запоріжжя, 2018. – 91 с. 

37. Електрокардіограма в нормі та при гіпертрофіях відділів серця. Основи 

ехокардіографії. Порушення серцевого ритму. Порушення функції провідності 

серця. Серцева недостатність. Модуль 2. Частина 1. Навчальний посібник для 

студентів V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., Приходько І.Б.,  

Шолох С.Г., Школовий В.В. – Запоріжжя, 2018. – 115 с. 

38. Електрохімічні методи аналізу. Навчальний посібник для студентів 

фармацевтичних факультетів. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., 

Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 

2018. – 73 с. 

39. Електрохімічні та хроматографічні методи аналізу. Навчальний посібник для 

студентів ІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 

Васюк С.О., Коржова А.С., Жук Ю.М. – Запоріжжя, 2018. – 90 с. 

40. Законодавче регулювання діяльності фармацевтичних підприємств. Навчальний 

посібник  для провізорів-інтернів і керівників інтернів на заочних базах 

стажування. / Райкова Т.С., Рижов О.А., Пругло Є.С., Іванькова Н.А. – 

Запоріжжя, 2017. – 127 с. 

41. Залізо. Кобальт. Нікель. Фізичні та хімічні властивості. Застосування. 

Навчальний посібник для підготовки до вступу в ЗВО. / Каплаушенко А.Г., 

Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М., 

Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

42. Знайомство з Україною. Навчальний посібник для слухачів – іноземних 

громадян довузівського етапу підготовки. / Васецька Л.І., Давидова І.В.,  

Гроссу Н.В., Коношенко Є.В. – Запоріжжя, 2018. – 182 с. 

43. Інсульт: фізична і соціальна реабілітація. Навчальний посібник. / Михалюк Є.Л. – 

Запоріжжя, 2017. – 127 с. 

44. Кислотно-основні рівноваги в біологічних рідинах. Модуль 1. Навчальний 

посібник для студентів І курсу спеціальності 228 «Педіатрія». / Васюк С.А., 

Коржова А.С., Малецька О.Р. – Запоріжжя, 2017. – 90 с. 

45. Клинические лекции по дерматовенерологии, косметологии и эстетической 

медицине. Навчальний посібник. / За ред. Федотова В.П., Макарчука О.І. V том. – 

Запоріжжя: Просвіта, 2017. – 592 с. (рос.). 
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46. Клініко-фармацевтичні аспекти безпеки лікарських засобів. Частина ІІІ. 

Навчальний посібник для провізорів-інтернів спеціальності «Загальна 

фармація». / Білай І.М., Стець Р.В., Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О. – 

Запоріжжя, 2018. – 81 с. 

47. Клінічна оцінка лабораторних досліджень в кардіології та ревматології. 2-ге вид., 

доопрац. та допов. Навчальний посібник. / Кривенко В.І., Качан І.С., Пахомова С.П., 

Федорова О.П., Колесник М.Ю., Непрядкіна І.В., Радомська Т.Ю. – Запоріжжя, 

2018. – 121 с. 

48. Комп’ютерно-правова система «ЛІГА:ЗАКОН». Навчальний посібник для 

студентів фармацевтичних факультетів. / Рижов О.А., Андросов А.І.,  

Каблуков А.А., Іванькова Н.А. – Запоріжжя, 2018. – 71 с. 

49. Комплексна терапія соматогеній в дитячій пульмонології. Навчальний посібник. 

/ Резніченко Ю.Г., Саржевський С.Н. – Запоріжжя, 2018. – 98 с. 

50. Лужні та лужноземельні метали. Навчальний посібник для підготовки до вступу 

в ЗВО. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Щербак М.О., 

Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 81 с. 

51. Медична і біологічна фізика. Навчальний посібник для студентів І курсу 

медичних факультетів спеціальності 222 «Медицина». / Сливко Е.І.,  

Мельнікова О.З., Іванченко О.З., Біляк Н.С. – Запоріжжя, 2018. – 291 с. 

52. Медична хімія. Модуль 1. Хімія біогенних елементів. Комплексоутворення в 

біологічних рідинах. Змістовий модуль 1. Навчальний посібник для студентів  

І курсу медичних факультетів спеціальності «Педіатрія». / Васюк С.А., Коржова А.С., 

Жук  Ю.М. – Запоріжжя, 2017. – 86 с. 

53. Метали першої групи періодичної системи Менделєєва. Навчальний посібник 

для підготовки до вступу в ЗВО. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р.,  

Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М.,  

Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 80 с. 

54. Миокардиты. Кардиомиопатии. Тромбоэмболия легочной артерии. Легочное 

сердце. Модуль 2. Часть 5. Навчальний посібник для студентів – іноземних 

громадян V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., Садомов А.С., Буряк В.В., 

Заіка І.В. – Запоріжжя, 2018. – 140 с. (рос.). 

55. Міокардити. Кардіоміопатії. Тромбоемболія легеневої артерії. Легеневе серце. 

Модуль 2. Частина 5. Навчальний посібник для студентів V курсу медичних 

факультетів. / Візір В.А., Буряк В.В., Садомов А.С., Заіка І.В. – Запоріжжя, 

2018. – 130 с. 

56. Молекулярно-клеточный и организменный уровни организации жизни. 

Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян І курсу медичних 

факультетів. / Ємець Т.І., Малєєва Г.Ю., Гавриленко К.В., Андреєва О.О. – 

Запоріжжя, 2017. – 150 с. (рос.). 

57. Молекулярно-клітинний та організмовий рівні організації життя. Навчальний 

посібник для студентів І курсу медичних факультетів спеціальність 

«Стоматологія» / Приходько О.Б., Ємець Т.І.,  Малєєва Г.Ю., Гавриленко Л.В., 

Андреєва О.О. – Запоріжжя, 2017. – 159 с. 
58. МРТ діагностика холецистолітіазу та його ускладнень. Навчальний посібник. / 

Туманська Н.В., Кічангіна Т.М., Нордіо О.Г., Мягков С.О. – Запоріжжя, 2018. – 105 с. 
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59. Нанохімія в колоїдній хімії. Навчальний посібник для студентів 

фармацевтичних факультетів. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р.,  

Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М.,  

Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

60. Неотложные состояния в инфектологии. Навчальний посібник для студентів – 

іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів. / Рябоконь О.В.,  

Савельєв В.Г., Фурик О.О., Задирака Д.А. – Запоріжжя, 2018. – 71 с. (рос.). 

61. Новонароджена дитина. Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу медичних 

факультетів. / Радутна О.А., Кизима Н.В. – Запоріжжя, 2017. – 81 с. 

62. Огляд основ загальної хімії. Навчальний посібник для підготовки до вступу в 

ЗВО. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Щербак М.О., 

Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 110 с. 

63. Ожиріння та його наслідки. Навчальний посібник. / Солов’юк О.О. – Запоріжжя, 

2018. – 93 с. 

64. Окисно-відновне титрування та його застосування в аналізі хімічних сполук та 

лікарських засобів. Модуль 2. Навчальний посібник для студентів ІІ курсу 

спеціальності 226 «Фармація».  / Васюк С.А., Коржова А.С., Жук Ю.М. – 

Запоріжжя, 2017. – 83 с. 

65. Окисно-відновні реакції. Навчальний посібник для підготовки до вступу в ЗВО. 

/ Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Щербак М.О.,  

Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

66. Оксиген і сульфур. Фізичні та хімічні властивості. Застосування. Навчальний 

посібник для підготовки до вступу в ЗВО. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., 

Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М.,  

Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 
67. Онкогенез. Навчальний посібник для студентів ІІІ-VІ курсів медичних факультетів. 

/ Тертишний С.І., Поляков М.Ф., Вотєва В.Є. – Запоріжжя, 2018. – 103 с. 

68. Оптична когерентна томографія – сучасний метод діагностики патології сітківки та 

зорового нерва. Навчальний посібник для підготовки лікарів-інтернів спеціальності 

«Офтальмологія». / Завгородня Н.Г., Безуглий М.Б., Поплавська І.О., Саржевська 

Л.Е., Цибульська Т.Є., Михальчик С.В. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

69. Оптичні методи аналізу. Навчальний посібник для студентів ІІ курсу 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Васюк С.О.,  

Коржова А.С., Нагорна Н.О. – Запоріжжя, 2018. – 89 с. 

70. Оптичні методи аналізу. Навчальний посібник для студентів фармацевтичних 

факультетів. / Каплаушенко А.Г., Варинський Б.О., Пряхін О.Р., Щербак М.О., 

Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 71 с. 

71. Осаджувальне титрування. Комплексиметричне титрування. Гравіметричний 

аналіз. Модуль 2. Навчальний посібник для студентів ІІ курсу спеціальності  

226 «Фармація». / Васюк С.А., Коржова А.С., Нагорна Н.О. – Запоріжжя, 2017. – 

83 с. 

72. Основи діагностики захворювань щитоподібної залози. Навчальний посібник. / 

Сиволап В.Д., Гура Е.Ю. – Запоріжжя, 2018. – 91 с. 

73. Основи ензимології. Модуль 1. Навчальний посібник для підготовки студентів 

ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика» до 

ліцензійного іспиту «Крок-Б». / Павлов С.В., Горбачова С.В., Євсєєва Л.В., 

Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., Нікітченко Ю.В., Левченко К.В. – Запоріжжя, 

2018. – 79 с. 
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74. Основи ІЧ-, ЯМР-, мас-спектрометрії. Навчальний посібник для студентів 

фармацевтичних факультетів. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р.,  

Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М.,  

Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

75. Основи практичної діяльності у фізичній реабілітації. Навчальний посібник. / 

Михалюк Є.Л. – Запоріжжя, 2018. – 150 с. 

76. Основи практичної косметології. Навчальний посібник. / Федотов В.П., 

Макуріна Г.І. – Запоріжжя, 2018. – 110 с. 

77. Основи рентгеноструктурного і електронно-зондових методів аналізу. 

Навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів. / 

Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., 

Кучерявий Ю.М., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 75 с. 

78. Основи хімічної метрології. Навчальний посібник для студентів ІІ курсу 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Васюк С.О.,  

Коржова А.С., Нагорна Н.О. – Запоріжжя, 2018. – 91 с. 

79. Основні клінічні синдроми в пульмонології. Навчальний посібник. / Кривенко 

В.І., Непрядкіна І.В., Федорова О.П., Пахомова С.П., Колесник М.Ю.,  

Качан І.С., Радомська Т.Ю. – Запоріжжя, 2018. – 132 с. 

80. Основні поняття і терміни біофізики. Навчальний посібник для студентів  

І курсу медичних факультетів. / Приходько О.В. – Запоріжжя, 2018. – 100 с. 

81. Основні принципи доказової медицини. Навчальний посібник. / Кисельов С.М. 

– Запоріжжя, 2018. – 117 с. 

82. Основні синдроми в гепатології. Навчальний посібник. / Кривенко В.І., 

Радомська Т.Ю., Пахомова С.П.,  Федорова О.П., Колесник М.Ю., Качан І.С., 

Непрядкіна І.В. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

83. Оториноларингология. Курс лекцій для студентів – іноземних громадян  

ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Троян В.І., 

Сінайко І.О., Лобова О.В. – Запоріжжя, 2018. – 116 с. (рос.). 

84. Перша медична допомога при надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник 

для підготовки провізорів-інтернів до іспиту «Крок-3 «Фармація»» зі 

спеціальної підготовки. / Білай І.М., Яковлева О.С., Михайлюк Є.О., Стець Р.В., 

Пругло Є.С., Красько М.П. – Запоріжжя, 2018. – 109 с. 

85. Пороки сердца. Инфекционный эндокардит. Перикардиты. Модуль 2. Часть 4. 

Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян V курсу медичних 

факультетів. / Візір В.А., Приходько І.Б., Садомов А.С., Буряк В.В., Заіка І.В. – 

Запоріжжя, 2018. – 170 с. (рос.). 

86. Променева діагностика доброякісних пухлин кісток. Навчальний посібник для 

студентів ІІІ курсу медичних факультетів. / Мягков С.О., Туманська Н.В., 

Кічангіна Т.М., Нордіо О.Г. – Запоріжжя, 2018. – 83 с. 

87. Психологічна реабілітація в дитячій кардіології. Навчальний посібник. / 

Саржевський С.Н., Резніченко Ю.Г. – Запоріжжя, 2018. – 104 с. 

88. Психологічні аспекти реабілітації в дитячій офтальмології. Навчальний 

посібник. / Саржевська Л.Є., Резніченко Ю.Г., Саржевський С.Н. – Запоріжжя, 

2018. – 88 с. 
89. Психопрофілатика дерматологічної патології. Навчальний посібник. /  

Резніченко Н.Ю., Саржевський С.Н., Резніченко Ю.Г. – Запоріжжя, 2018. – 112 с. 

90. Пухирні захворювання шкіри. Навчальний посібник. / Резніченко Н.Ю., 

Веретельник О.В., Резніченко Ю.Г. – Запоріжжя, 2018. – 112 с. 



65 

91. Ревматологія, пульмонологія та нефрологія. Частина 1. Навчальний посібник 

для самостійної роботи студентів V курсу медичних факультетів. /  

Деміденко О.В., Візір В.А., Садомов А.С., Приходько І.Б., Буряк В.В.,  

Гончаров О.В., Заіка І.В., Полякова Г.В., Шолох С.Г., Школовий В.В.,  

Писанко О.В. – Запоріжжя, 2018. – 81 с. 

92. Ревматологія, пульмонологія та нефрологія. Частина 2. Навчальний посібник 

для самостйної роботи студентів V курсу медичних факультетів. /  

Деміденко О.В., Візір В.А., Садомов А.С., Приходько І.Б., Буряк В.В.,  

Гончаров О.В., Заіка І.В., Полякова Г.В., Шолох С.Г., Школовий В.В.,  

Писанко О.В. – Запоріжжя, 2018. – 87 с. 

93. Рентгенологічні методи дослідження жовчного міхура та жовчовивідних 

шляхів при жовчнокам’яній хворобі та її ускладненнях. Навчальний посібник 

для студентів ІІІ курсу медичних факультетів. / Туманська Н.В., Нордіо О.Г., 

Кічангіна Т.М., Мягков С.О. – Запоріжжя, 2018. – 80 с. 

94. Роль керівника в управлінні. Лідерство. Влада і вплив. Стилі управління. 

Навчальний посібник для провізорів-інтернів спеціальності «Загальна 

фармація». / Білай І.М., Попова Я.В., Михайлюк Є.О. – Запоріжжя, 2018. – 72 с. 

95. Самоменеджмент та тайм-менеджмент у діяльності спеціалістів фармації. 

Навчальний посібник для провізорів-інтернів денної форми навчання 

спеціальності «Загальна фармація». / Білай І.М., Попова Я.В., Михайлюк Є.О. – 

Запоріжжя, 2018. – 81 с. 

96. Секційно-біопсійний курс. Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу 

медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / Туманський В.О., 

Тертишний С.І., Шаврін В.О., Шулятнікова Т.В. – Запоріжжя, 2018. – 160 с. 

97. Семиотика 50-ти распространенных заболеваний у детей. Навчальний посібник 

для студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів. /  

Іванько О.Г., Кизима Н.В., Круть О.С., Пацера М.В., Пащенко І.В.,  

Підкова В.Я., Радутна О.А., Скрипникова Я.С., Соляник О.В., Товма А.В., 

Шульга А.А. – Запоріжжя, 2018. – 202 с. (рос.). 

98. Системні васкуліти в практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини. 

Навчальний посібник. / Кривенко В.І., Федорова О.П., Пахомова С.П.,  

Качан І.С., Колесник М.Ю., Непрядкіна І.В., Радомська Т.Ю. – Запоріжжя, 

2018. – 92 с. 

99. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі 

лікування хворих терапевтичного профілю. Навчальний посібник для студентів 

ІІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та 

«Педіатрія». / Сиволап В.В., Ліхасенко І.В., Лукашенко Л.В., Олійник О.І., 

Авраменко Н.Ф., Полівода С.В., Кравченко Т.В., Курілець Л.О., Жеманюк С.П., 

Герасько М.П.  – Запоріжжя, 2017. – 97 с. 

100. Сучасні мережеві технології. Навчальний посібник для студентів 

фармацевтичних факультетів. / Рижов О.А., Андросов А.І., Іванькова Н.А. – 

Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

101. Сучасні методи променевої діагностики травм в екстреній урології. 

Навчальний посібник для студентів ІV курсу медичних факультетів 

спеціальностей «Лікувальна  справа», «Педіатрія». / Бачурін Г.В.,  

Бачурін В.І., Гавриленко Б.С. – Запоріжжя, 2018. – 121 с. 

102. Термодинамічні та кінетичні закономірності перебігу процесів та 

електрокінетичні явища в біологічних системах.  Модуль 1. Навчальний 
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посібник для студентів І курсу спеціальності 228 «Педіатрія». / Васюк С.А., 

Коржова А.С., Жук Ю.М. – Запоріжжя, 2017. – 98 с. 

103. Техніка лабораторних робіт. Навчальний посібник для студентів І курсу 

медичних факультетів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та 

лікування». / Павлов С.В., Горбачова С.В., Євсєєва Л.В., Бухтіярова Н.В., 

Біленький С.А., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2018. – 168 с. 

104. Техніка маніпуляцій при невідкладних станах. Навчальний посібник для 

студентів ІV-VI курсів медичних факультетів. / Іванько О.Г., Недельська С.М., 

Шумна Т.Є., Мазур В.І., Шульга А.О., Круть О.С., Підкова В.Я., Пащенко І.В., 

Пацера М.В., Пахольчук О.П., Радутна О.А., Жиленко І.О., Бессікало Т.Г., 

Кляцька Л.І., Кузнєцова О.Д., Тарасевич Т.В., Акулова О.Ю. – Запоріжжя, 

2018. – 78 с. 
105. Токсикологічна хімія. Навчальний посібник для студентів ІV-V курсів 

фармацевтичних факультетів заочної форми навчання. / Панасенко О.І.,  

Буряк В.П., Парченко В.В., Кремзер О.А., Мельник І.В., Сафонов А.А., Щербина Р.О., 

Гоцуля А.С., Куліш С.М., Постол Н.А. – Запоріжжя, 2018. –  344 с. 

106. Травми сечостатевої системи у дітей. Навчальний посібник для студентів  

V-VI курсів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 

«Педіатрія». / Спахі О.В., Барухович В.Я., Макарова М.О., Лятуринська О.В., 

Кокоркін О.Д., Пахольчук О.П. – Запоріжжя, 2018. – 105 с. 

107. Туберкульоз в дерматологічній практиці. Навчальний посібник. /  

Резніченко Н.Ю., Разнатовська О.М., Веретельник О.В., Резніченко Ю.Г. – 

Запоріжжя, 2018. – 108 с. 

108. Ультразвукова діагностика патології гепатобіліарної системи. Навчальний 

посібник. / Сиволап В.Д., Сапронова Ж.Е. – Запоріжжя, 2018. – 81 с. 

109. Управління і економіка фармації. Знайомство з організаційною структурою 

фармацевтичного закладу. Форма власності та організаційно-правова форма 

господарювання. Види діяльності за статутом. Навчальний посібник для 

провізорів-інтернів і керівників інтернів на заочних базах стажування. /  

Пругло Є.С., Рижов О.А., Райкова Т.С., Іванькова Н.А. – Запоріжжя, 2017. – 132 с. 

110. Ускладнення вакцинації БЦЖ. Навчальний посібник. / Разнатовська О.М., 

Резніченко Ю.Г. – Запоріжжя, 2018. – 100 с. 

111. Фармакокинетический моніторинг лекарственных препаратов. Навчальний 

посібник для студентів – іноземних громадян спеціальностей 224 «Технології 

медичної діагностики та лікування», 226 «Фармація, промислова фармація». / 

Бєленічев І.Ф., Бухтіярова Н.В., Павлов С.В. – Запоріжжя, 2018. – 78 с. (рос.). 

112. Фармакотерапія в дитячій дерматології. Навчальний посібник. /  

Резніченко Ю.Г., Красько М.П., Резніченко Н.Ю. – Запоріжжя, 2018. – 110 с. 

113. Фармацевтическая ботаника. Систематика растений. Модуль 2. Конспект лекцій 

для студентів – іноземних громадян II курсу фармацевтичних факультетів 

спеціальності «Фармація». / Корнієвський Ю.І., Корнієвська В.Г. – Запоріжжя, 

2017. – 102 с. (рос.). 

114. Фармацевтична аромологія. Змістовий модуль 1. Конспект лекцій для 

студентів ІV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології 

парфумерно-косметичних засобів». / Гладишев В.В., Пухальська І.О., 

Литвиненко Т.М., Малецький М.М. – Запоріжжя, 2017. – 122 с. 
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115. Фармацевтична аромологія. Змістовий модуль 2. Конспект лекцій для 

студентів ІV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології 

парфумерно-косметичних засобів». / Гладишев В.В., Пухальська І.О., 

Литвиненко Т.М., Малецький М.М. – Запоріжжя, 2017. – 128 с. 

116. Фармацевтична технологія. Частина I. Навчальний посібник для семінарських 

занять молодших спеціалістів на передатестаційних циклах підвищення 

кваліфікації спеціальності «Фармація». / Смойловська Г.П., Малюгіна О.О. – 

Запоріжжя, 2017. – 88 с. 

117. Фармацевтична технологія. Частина І.  Навчальний посібник для семінарських 

занять провізорів передатестаційного циклу спеціальності «Загальна 

фармація». / Смойловська Г.П., Малюгіна О.О. – Запоріжжя, 2018. – 96 с. 

118. Фармацевтична технологія. Частина ІV. Навчальний посібник для 

семінарських занять провізорів предатестаційного циклу спеціальності 

«Загальна фармація». / Мазулін Г.В., Смойловська Г.П., Малюгіна О.О. – 

Запоріжжя, 2018. – 101 с. 

119. Фармацевтична технологія. Частина ІІ. Навчальний посібник для 

семінарських занять провізорів предатестаційного циклу спеціальності 

«Загальна фармація». / Мазулін Г.В., Смойловська Г.П., Малюгіна О.О. – 

Запоріжжя, 2018. – 88 с. 

120. Фармацевтична технологія. Частина ІІІ. Навчальний посібник для 

семінарських занять провізорів предатестаційного циклу спеціальності 

«Загальна фармація». / Мазулін Г.В., Смойловська Г.П., Малюгіна О.О. – 

Запоріжжя, 2018. – 92 с. 

121. Фармацевтичний аналіз лікарських засобів. Навчальний посібник для 

самостійної роботи провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». 

Частина 1. / Берест Г.Г., Лукіна І.А., Бігдан О.А. – Запоріжжя, 2017. – 87 с. 

122. Фармацевтичний аналіз лікарських засобів. Навчальний посібник для 

самостійної роботи провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». 

Частина 2. / Берест Г.Г., Лукіна І.А., Бігдан О.А. – Запоріжжя, 2017. – 96 с. 

123. Фармацевтичний аналіз лікарських засобів. Навчальний посібник для 

самостійної роботи провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». 

Частина 3. / Берест Г.Г., Лукіна І.А., Бігдан О.А. – Запоріжжя, 2017. – 80 с. 

124. Фармацевтичний аналіз лікарських засобів. Навчальний посібник для 

самостійної роботи провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». 

Частина 4. / Берест Г.Г., Лукіна І.А., Бігдан О.А. – Запоріжжя, 2017. – 92 с. 

125. Фізико-хімія поверхневих явищ. Ліофобні та ліофільні дисперсні системи. 

Модуль 1. Навчальний посібник для студентів І курсу спеціальності 228 

«Педіатрія». / Васюк С.А., Коржова А.С., Нагорна Н.О., Донченко А.О. – 

Запоріжжя, 2017. – 85 с. 

126. Хімічний зв’язок. Навчальний посібник для підготовки до вступу в ЗВО. / 

Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Щербак М.О.,  

Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 72 с. 

127. Хімічні пілінги. Навчальний посібник. / Резніченко Н.Ю., Веретельник О.В., 

Резніченко Ю.Г. – Запоріжжя, 2018. – 96 с. 

128. Хмарні технології. Сервіси Google. Організація інформаційного середовища 

студента на базі хмарних технологій MS Office 365. Навчальний посібник. / 

Рижов О.А., Іванькова Н.А., Андросов О.І. – Запоріжжя, 2018. – 72 с. 
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129. Хронічна хвороба нирок. Замісна ниркова терапія. Навчальний посібник для 

студентів V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., Деміденко О.В., 

Садомов А.С., Приходько І.Б. – Запоріжжя, 2018. – 82 с. 

130. Цитологічна діагностика. Навчальний посібник для студентів спеціальності 

«Лабораторна діагностика. / Тертишний С.І., Полковніков Ю.Ф.,  

Пирогова З.О. – Запоріжжя, 2018. – 119 с. 
131. Читаем тексты по стоматологии. Навчальний посібник для студентів – іноземних 

громадян ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / 

Гейченко К.І., Якутіна Т.Г. – Запоріжжя, 2018. – 279 с. (рос.). 

132. Электрокардиограмма в норме и при гипертрофиях отделов сердца. Основы 

эхокардиографии. Нарушения сердечного ритма. Нарушения функции 

проводимости сердца. Сердечная недостаточность. Модуль 2. Часть 1. 

Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян V курсу медичних 

факультетів. / Візір В.А., Приходько І.Б., Шолох С.Г., Школовий В.В. – 

Запоріжжя, 2018. – 120 с. (рос.). 

133. Якісний аналіз. Кислотно-основне титрування. Модуль 1. Кислотно-основне 

титрування та його застосування в хімічному та фармацевтичному аналізі. 

Змістовий модуль 4. Навчальний посібник для студентів ІІ курсу 

спеціальності «Фармація». / Васюк С.А., Коржова А.С. – Запоріжжя, 2017. – 

88 с. 

134. Якісний аналіз. Кислотно-основне титрування. Модуль 1. Теорія і практика 

аналізу катіонів IV-VI аналітичних груп. Змістовий модуль 2. Навчальний 

посібник для студентів ІІ курсу спеціальності «Фармація». / Васюк С.А., 

Коржова А.С., Донченко А.О. – Запоріжжя, 2017. – 86 с. 

135. Якісний аналіз. Кислотно-основне титрування. Модуль 1. Теорія та практика 

аналізу аніонів і невідомого зразка. Змістовий модуль 3. Навчальний посібник 

для студентів ІІ курсу спеціальності «Фармація». / Васюк С.А., Коржова А.С. 

– Запоріжжя, 2017. – 86 с. 

136. Якісний аналіз. Модуль 1. Теорія та практика аналізу катіонів  

I–ІІI аналітичних груп. Змістовий модуль 1. Навчальний посібник для 

студентів ІІ курсу  спеціальності  «Фармація». / Васюк С.А., Коржова А.С. – 

Запоріжжя, 2017. – 86 с. 

137. Cardiovascular diseases. Modul 2. Part 1. (Серцево-судинні захворювання. 

Модуль 2. Частина 1). Навчальний посібник для студентів – іноземних 

громадян V курсу медичних факультетів. / Березін О.Є., Візір В.А.,  

Деміденко О.В. – Запоріжжя, 2018. – 220 с. (англ.). 

138. Cardiovascular diseases. Modul 2. Part 2. (Серцево-судинні захворювання. 

Модуль 2. Частина 2). Навчальний посібник для студентів – іноземних 

громадян V курсу медичних факультетів. / Березін О.Є., Візір В.А.,  

Деміденко О.В. – Запоріжжя, 2018. – 160 с. (англ.). 

139. Cardiovascular diseases. Modul 2. Part 2. (Серцево-судинні захворювання. Модуль 

2. Частина 2). Навчальний посібник для самостійної роботи студентів – 

іноземних громадян V курсу медичних факультетів. / Березін О.Є.,  

Візір В.А., Деміденко О.В. – Запоріжжя, 2018. – 135 с. (англ.). 

140. Cardiovascular diseases. Modul 2. Part 3. (Серцево-судинні захворювання. 

Модуль 2. Частина 3). Навчальний посібник для студентів – іноземних 

громадян V курсу медичних факультетів. / Березін О.Є., Візір В.А.,  

Деміденко О.В. – Запоріжжя, 2018. – 153 с. (англ.). 
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141. Cardiovascular diseases. Modul 2. Part 4. (Серцево-судинні захворювання. 

Модуль 2. Частина 4). Навчальний посібник для студентів – іноземних 

громадян V курсу медичних факультетів. / Березін О.Є., Візір В.А.,  

Деміденко О.В. – Запоріжжя, 2018. – 293 с. (англ.). 

142. Cardiovascular diseases. Part 1. (Серцево-судинні захворювання. Частина 1). 

Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян V курсу медичних 

факультетів. / Березiн О.Є., Візір В.А., Деміденко О.В. – Запоріжжя, 2018. – 

135 с. (англ.). 

143. Differential diagnosis of the acute respiratory viral infectious and influenza in children. 

(Диференційна діагностика грипу та ГРВІ у дітей). Навчальний посібник для 

студентів – іноземних громадян VI курсу. / Усачова О.В., Конакова О.В., 

Пахольчук Т.М., Сіліна Є.А., Дралова О.А. – Запоріжжя, 2018. – 76 с. (англ.). 

144. Guidelines for writing of case report on infectious diseases. (Методичні 

рекомендації для написання історії хвороби з інфекційних хвороб). / 

Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян V курсу медичних 

факультетів. / Рябоконь О.В., Оніщенко Т.Є., Фурик О.О. – Запоріжжя, 2018. – 

92 с. (англ.). 

145. Gеnetics of microorganisms. (Генетика мікроорганізмів). Навчальний  посібник 

для  студентів – іноземних громадян ІІ-ІІІ курсів медичних факультетів 

спеціальності «Лікувальна справа». / Камишний О.М., Єрьоміна А.К. – 

Запоріжжя, 2018. – 76 с. (англ.). 

146. Helminthiasis. (Гельмінтози). 2-ге вид., доопрац. та допов. Навчальний посібник 

для студентів – іноземних громадян медичних факультетів. / Рябоконь О.В., 

Оніщенко Т.Є., Фурик О.О., Задирака Д.А. – Запоріжжя, 2018. – 85 с. (англ.). 

147. Immune status of the person. Immunodeficiency diseases and immunecorrection. 

(Імунний статус людини. Імунодефіцитні захворювання та імунокорекція). 

Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян ІІ-ІІІ курсів 

медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Камишний О.М., 

Єрьоміна А.К., Войтович О.В. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. (англ.). 

148. Infectious diseases of wound infection and multiple mechanism transmission. 

(Інфекційні хвороби з рановим і різноманітним механізмом передавання). 

Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян V курсу медичних 

факультетів. / Рябоконь О.В., Оніщенко Т.Є., Фурик О.О., Задирака Д.А., 

Калашник К.В. – Запоріжжя, 2018. – 150 с. (англ.). 

149. Іnfectious diseases that occur with diarrhea. (Інфекційні захворювання, що 

протікають з діареєю). Навчальний  посібник для  студентів – іноземних 

громадян ІІ-ІІІ курсів медичних факультетів спеціальності «Лікувальна 

справа». / Камишний О.М., Єрьоміна А.К., Топол І.О. – Запоріжжя, 2018. –  

77 с. (англ.). 

150. Microsoft Excel 2016. Європейський стандарт комп’ютерної грамотності. 

Частина 1. Навчальний посібник. / Каблуков А.А., Андросов А.І. – Запоріжжя, 

2018. – 128 с. 

151. Nursing in pediatrics. (Медсестринство в педіатрії). Навчальний посібник для 

студентів – іноземних громадян ІІ-ІІІ курсів медичних факультетів. / Кизима Н.В., 

Круть О.С., Пащенко І.В., Радутна О.А. – Запоріжжя, 2018. – 148 с. (англ.). 
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152. Radiological investigation of the urogenital system. (Радіологічні дослідження 

урогенітальної системи). Навчальний посібник для студентів – іноземних 

громадян ІІІ курсу медичних факультетів. / Нордіо О.Г., Туманська Н.В., 

Кічангіна Т.М. – Запоріжжя, 2018. – 109 с. (англ.). 

153. Serological reactions used in the diagnosis of infectious diseases. (Серологічні 

реакції, які використовуються в діагностиці інфекційних захворювань). 

Навчальний  посібник для  студентів – іноземних громадян ІІ-ІІІ курсів 

медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». /  

Камишний О.М., Єрьоміна А.К., Топол І.О. – Запоріжжя, 2018. – 74 с. (англ.). 

154. Structure and main tasks of the patients' care in the general system of treatment of 

patients of therapeutic profile. (Структура та основні завдання догляду пацієнтів 

у загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю). Навчальний 

посібник для студентів – іноземних громадян ІІ курсу медичних факультетів 

спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / Сиволап В.В.,  

Ліхасенко І.В., Олійник О.І., Авраменко Н.Ф., Курілець Л.О., Жеманюк С.П., 

Герасько М.П. – Запоріжжя, 2017. – 89 с. (англ.). 

155. Tropical diseases. (Тропічні захворювання). Навчальний посібник для 

студентів – іноземних громадян ІІ-ІІІ курсів медичних факультетів 

спеціальності «Лікувальна справа». / Єрьоміна А.К., Камишний О.М., 

Сухомлінова І.Є. – Запоріжжя, 2018. – 75 с. (англ.). 

156. Ukrainian language for professional purposes. (Українська мова за професійним 

спрямуванням). Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян  

І курсу спеціальності «Медицина». / Федько О.Ю. – Запоріжжя, 2018. – 93 с. 

(англ.). 

 

Навчально-методичні посібники – 157 

1. Анализ качества лекарственных средств неорганической природы. Смысловой 

модуль 1.1. Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних 

громадян ІІІ курсу фармацевтичний факультетів спеціальності «Фармація». / 

Кучеренко Л.І., Мазур І.А., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р.,  

Борсук С.О. – Запоріжжя, 2017. – 93 с. (рос.). 

2. Аналіз лікарських засобів, до складу яких входять кальцій, магній, барій, ртуть, 

цинк, вісмут, літій, алюміній та ін. Змістовний модуль 1.3. Навчально-

методичний посібник для студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів 

спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., Мазур І.А., Портна О.О., 

Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – Запоріжжя, 2018. – 90 с. 

3. Аналіз якості лікарських засобів, які кількісно визначають методом 

комплексонометрії. Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ-V курсів 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І.,  

Мазур І.А., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – 

Запоріжжя, 2018. – 82 с. 

4. Аналіз якості лікарських речовин та лікарських форм в умовах аптеки. 

Змістовий модуль 3.2. Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу 

спеціальності «Фармація». / Моряк З.Б., Скорина Д.Ю., Шабельник К.П., 

Парнюк Н.В., Бідненко О.С. – Запоріжжя, 2018. – 166 с. 
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5. Аналіз якості лікарських речовин та лікарських форм в умовах аптеки. 

Змістовий модуль 3.2. Методичний посібник викладачів, які проводять заняття 

зі студентами ІV курсу спеціальності «Фармація». / Моряк З.Б., Скорина Д.Ю., 

Шабельник К.П., Парнюк Н.В., Бідненко О.С. – Запоріжжя, 2018. – 172 с. 

6. Аналіз якості неорганічних лікарських речовин, які кількісно визначають 

методами кислотно-основного титрування, редоксиметрії і осадження. 

Змістовний модуль 1.2. Методичний посібник для викладачів, які проводять 

заняття зі студентами ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 

«Фармація». / Кучеренко Л.І., Мазур І.А., Портна О.О., Хромильова О.В., 

Німенко Г.Р., Борсук С.О. – Запоріжжя, 2017. – 76 с. 

7. Англійська мова. Методичний посібник для викладачів які проводять  практичні 

заняття зі студентами спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Технології 

медичної діагностики та лікування». / Гордієнко О.В., Соляненко О.Л.,  

Неруш А.В. Жаворонкова В.В. – Запоріжжя, 2018. – 166 с. (укр.-англ.). 

8. Аномальні маткові кровотечі. Гіперпластичні процеси ендометрію. Навчально-

методичний посібник. / Авраменко Н.В., Барковський Д.Є., Кабаченко О.В., 

Лецин Д.В. – Запоріжжя, 2017. – 81 с. 

9. Аптечна технологія ліків. Модуль 1. Змістовий модуль 1.1. Методичний 

посібник для викладачів. / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., 

Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2017. – 99 с. 

10. Аптечна технологія ліків. Модуль 1. Змістовий модуль 1.2. Методичний 

посібник для викладачів. / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., 

Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2017. – 105 с. 

11. Аптечна технологія ліків. Модуль 1. Змістовий модуль 1.3. Методичний 

посібник для викладачів. / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., 

Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2017. – 70 с. 

12. Аптечна технологія ліків. Модуль 2. Змістовий модуль 2.1. Методичний 

посібник для викладачів. / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., 

Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2018. – 182 с. 

13. Аптечна технологія ліків. Модуль 2. Змістовий модуль 2.2. Методичний 

посібник для викладачів. / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., 

Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2018. – 165 с. 

14. Аутоімунні захворювання у дорослих та дітей. Навчально-методичний 

посібник. / Резніченко Ю.Г., Резніченко Н.Ю. – Запоріжжя, 2018. – 116 с. 

15. Баскетбол: спортивно-педагогічне вдосконалення. Навчально-методичний 

посібник для студентів І – ІV курсів медичних та фармацевтичних. /  

Бессарабов М.С. – Запоріжжя, 2017. – 71 с. 

16. Биология с основами генетики. Навчально-методичний посібник для студентів – 

іноземних громадян І курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 

«Фармація». / Приходько О.Б., Гейченко К.І., Ємець Т.І., Малєєва Г.Ю. – 

Запоріжжя, 2018. – 171 с. (рос.). 

17. Биология с основами генетики. Навчально-методичний посібник для студентів – 

іноземних громадян фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 

Приходько О.Б., Ємець Т.І., Малєєва Г.Ю., Гавриленко Л.В., Андреєва О.О. – 

Запоріжжя, 2017. – 166 с. (рос.). 
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18. Біологія з основами генетики. Навчально-методичний посібник для студентів 

фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація», «ТПКЗ» /  

Приходько О.Б., Ємець Т.І., Павліченко В.І., Попович А.П., Малєєва Г.Ю. – 

Запоріжжя, 2017. – 170 с. 

19. Біологія з основами генетики. Навчально-методичний посібник для студентів 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація». / 

Приходько О.Б., Ємець Т.І., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2017. – 182 с.  

20. Біологія з основами генетики. Навчально-методичний посібник для студентів 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація» 

заочної форми навчання. / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Малєєва Г.Ю. – 

Запоріжжя, 2018. – 196 с. 

21. Біологія з основами генетики. Навчально-методичний посібник для студентів 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація» 

(освітні програми «Фармація» та «Технології парфумерно-косметичних 

засобів») заочної форми навчання. / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Малєєва Г.Ю. – 

Запоріжжя, 2018. – 199 с. 

22. Біофармація. Модуль 1. Навчально-методичний посібник для самостійної 

роботи студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальностей 

«Фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів» денної форми 

навчання. / Гладишев В.В., Бірюк І.А., Курінний А.В., Пучкан Л.О.,  

Ал Зедан Фаді. – Запоріжжя, 2018. – 99 с. 

23. Біофармація. Модуль 1. Навчально-методичний посібник для студентів V курсу 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., Бірюк 

І.А., Курінний А.В., Пучкан Л.О., Ал Зедан Фаді. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

24. Біофармація. Модуль 1. Навчально-методичний посібник для студентів V курсу 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології парфумерно-

косметичних засобів» денної форми навчання. / Гладишев В.В., Бірюк І.А., 

Курінний А.В., Пучкан Л.О., Ал Зедан Фаді. – Запоріжжя, 2018. – 74 с. 

25. Біофармація. Модуль 1. Навчально-методичний посібник для студентів 

фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація», «Технології 

парфумерно-косметичних засобів» денної форми навчання. / Гладишев В.В.,  

Бірюк І.А., Курінний А.В., Пучкан Л.О., Ал Зедан Фаді. – Запоріжжя, 2018. – 75 с. 

26. Вади розвитку сечостатевих органів як причина урологічних патологій. 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів IV курсу 

медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», 

«Лабораторна діагностика». / Бачурін В.І. – Запоріжжя, 2017. – 86 с.  

27. Вегетативна нервова система в нейроофтальмологічній патології. Навчально-

методичний посібник для лікарів-інтернів спеціальності «Офтальмологія». / 

Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Цибульська Т.Є. – Запоріжжя, 2017. – 70 с. 

28. Вуглеводні. Навчально-методичний посібник. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., 

Похмьолкіна С.О., Чернега Г.В., Варинський Б.О., Юрченко І.О., Щербак М.О., 

Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М. – Запоріжжя, 2017. –88 с. 

29. Галогени. Навчально-методичний посібник. /  Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., 

Похмьолкіна С.О., Чернега Г.В., Варинський Б.О., Юрченко І.О., Щербак М.О., 

Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М. – Запоріжжя, 2017. – 82 с. 
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30. Гастроентерологія. Навчально-методичний посібник для підготовки до 
практичних занять студентів VI курсу медичних факультетів спеціальності 
«Лікувальна справа». / Доценко С.Я., Медведчук Г.Я., Рекалов Д.Г.,  
Токаренко І.І., Шеховцева Т.Г., Токаренко О.О., Самура Б.Б., Кравченко В.І., 
Кравченко Т.В., Кулинич О.В., Свистун С.І., Данильченко Л.П., Склярова Н.П., 
Чорна І.В., Склярова Н.П., Чорна І.В., Сичов Р.О., Тягла В.М., Данюк І.О. – 
Запоріжжя, 2018. – 152 с. 

31. Диффенциальный диагноз экзантем в клинике инфекционных болезней 
(брюшной тиф, менингококцемия, сыпной тиф, болезнь Брилля, 
псевдотуберкулез). Инфекционно-токсический шок при менингококцемии. 
Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян V-VІ курсів медичних 
факультетів. / Рябоконь О.В., Ушеніна Н.С., Фурик О.О., Задирака Д.А. – 
Запоріжжя, 2018. – 97 с. (рос.). 

32. Діагностика, клініка та методи лікування травматичних вивихів. Навчально-
методичний посібник для студентів V курсу  медичних факультетів. /  
Головаха М.Л., Івченко Д.В., Кудієвський А.В., Москальков О.П., Чорний В.М., 
Краснопьоров  С.М., Кожем’яка М.О., Масленніков С.О. – Запоріжжя, 2017. – 
70 с. 

33. Експертиза стійкої втрати працездатності, військово-лікарська експертиза в 
офтальмології. Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу 
медичних факультетів. / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Івахненко О.М., 
Безуглий М.Б. – Запоріжжя, 2017. – 70 с. 

34. Експертиза стійкої та тимчасової непрацездатності при основних хронічних 
неінфекційних захворюваннях в практиці сімейного лікаря. Навчально-
методичний посібник для студентів VI курсу медичних факультетів. / 
Михайловська Н.С., Кулинич Т.О. – Запоріжжя, 2018. – 181 с. 

35. Електростатика. Постійний і змінний струм. Навчально-методичний посібник. / 
Біляк Н.С. – Запоріжжя, 2017. – 100 с. 

36. Запалення. Модуль № 1. Загальна патофізіологія. Методичні рекомендації для 
самостійної підготовки студентів ІІІ курсу медичного факультету спеціальності 
«Педіатрія». / Колесник Ю.М., Ганчева О.В., Абрамов А.В., Жулінський В.О., 
Ковальов М.М., Василенко Г.В., Мельнікова О.В., Іваненко Т.В., Грекова Т.А., 

Каджарян Є.В., Тiщенко С.В., Данукало М.В., Федотова М.І. – Запоріжжя, 2017. – 87 с. 
37. Імунопрофілактика інфекційних хвороб. Навчальний посібник для лікарів-

інтернів спеціальності «Інфекційні хвороби» та суміжних спеціальностей. / 
Рябоконь О.В., Рябоконь Ю.Ю., Савельєв В.Г., Оніщенко Т.Є., Задирака Д.А., 
Фурик О.О. – Запоріжжя, 2018. – 85 с. 

38. Інертні гази. Навчально-методичний посібник. /  Каплаушенко А.Г.,  
Пряхін О.Р., Похмьолкіна С.О., Чернега Г.В., Варинський Б.О., Юрченко І.О., 
Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М. – Запоріжжя, 2017. – 75 с. 

39. Інструментальні методи функціональної діагностики захворювань органів 
дихання. Навчально-методичний посібник до курсу за вибором для студентів 
медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / 
Сиволап В.Д., Земляний Я.В. – Запоріжжя, 2017. – 120 с. 

40. Інтелектуальна система дистанційного навчання на основі конгітивних 
прототипів репрезентації предметно-орієнтованих знань (ІСДНКП). 
Методичний посібник для викладачів-розробників онлайн курсів в 
інформаційній навчальній системі. / Рижов О.А., Приходько О.Б.,  
Павліченко В.І., Попов А.М., Васильчук Н.Г. – Запоріжжя, 2017. – 83 с. 
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41. Клинико-фармакологическая характеристика современных антимикробных 

средств. Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних громадян 

медичних факультетів. / Бєленічев І.Ф., Камишний О.М., Бухтіярова Н.В., 

Моргунцова С.А., Стеблюк В.С. – Запоріжжя, 2018. – 102 с. (рос.). 

42. Клиническая пульмонология. Навчально-методичний посібник для студентів – 

іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів. / Доценко С.Я.,  

Рекалов Д.Г., Токаренко І.І., Токаренко О.О., Шеховцева Т.Г., Кулинич О.В., 

Кулинич Т.В., Свистун С.І., Медведчук Г.Я., Самура Б.Б., Кравченко В.І., 

Склярова Н.П., Данильченко Л.П., Шевченко М.В., Чорна І.В., Сичов Р.О., 

Тягла В.М., Данюк І.А. – Запоріжжя, 2018. – 84 с. (рос.). 

43. Клиническая ревматология. Навчально-методичний посібник для студентів – 

іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів. / Доценко С.Я.,  

Рекалов Д.Г., Токаренко І.І., Токаренко О.О., Шеховцева Т.Г., Кулинич О.В., 

Кулинич Т.В., Свистун С.І., Медведчук Г.Я., Самура Б.Б., Кравченко В.І., 

Склярова Н.П., Данильченко Л.П., Шевченко М.В., Чорна І.В., Сичов Р.О., 

Тягла В.М., Данюк І.А. – Запоріжжя, 2018. – 84 с. (рос.). 

44. Клиническая фармакология. Модуль 1. IХ-Х семестры. Навчально-методичний 

посібник для студентів – іноземних громадян V курсу медичних факультетів. / 

Крайдашенко О.В., Кремзер О.О., Свинтозельський О.О., Главацький О.М. – 

Запоріжжя, 2018. – 238 с. (рос.). 
45. Клінічна косметологія. Навчально-методичний посібник для практичних занять та 

самостійної роботи студентів фармацевтичних факультетів спеціальності 

«Технології парфумерно-косметичних засобів» заочної форми навчання. / 

Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О., Михайлик О.А. – Запоріжжя, 2017. – 80 с. 

46. Клінічна ревматологія. Модуль 3, 4. Навчально-методичний посібник для 

підготовки до практичних занять студентів VI курсу медичних факультетів 

спеціальності «Лікувальна справа». / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г.,  

Токаренко О.О., Токаренко І.І., Кулинич О.В., Данильченко Л.П., Свистун С.І., 

Медведчук Г.Я., Самура Б.Б., Кравченко В.І., Кравченко Т.В., Склярова Н.П., 

Шевченко М.В., Чорна І.В., Сичов Р.О., Данюк І.О., Тягла В.М. – Запоріжжя, 

2018. – 165 с. 

47. Клінічна фармація. Змістовний модуль 1, VIII  семестр. Навчально-методичний 

посібник для підготовки до практичних занять студентів ІV курсу 

фармацевтичних факультетів спеціальності  «Фармація». / Крайдашенко О.В., 

Свинтозельский О.О., Красько М.П. – Запоріжжя, 2018. – 118 с. 

48. Клінічна фармація. Змістовний модуль 2, VIII  семестр. Навчально-методичний 

посібник для підготовки до практичних занять студентів ІV курсу 

фармацевтичних факультетів спеціальності  «Фармація». / Крайдашенко О.В., 

Свинтозельский О.О., Саржевська А.В. – Запоріжжя, 2018. – 181 с. 

49. Клінічна фармація. Змістовний модуль 3, VIII  семестр. Навчально-методичний 

посібник для підготовки до практичних занять студентів ІV курсу 

фармацевтичних факультетів спеціальності  «Фармація». / Крайдашенко О.В., 

Свинтозельский О.О., Самура Т.О. – Запоріжжя, 2018. – 103 с. 

50. Клінічна фармація. Навчально-методичний посібник для практичних занять 

студентів фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології парфумерно-

косметичних засобів» заочної форми навчання.  2-ге вид., доопрац. та допов. / 

Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О. – Запоріжжя, 2017. – 132 с. 
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51. Клінічна фармація. Навчально-методичний посібник для практичних занять та 

підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» студентів V курсу фармацевтичних 

факультетів спеціальності «Фармація». / Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О., 

Долінна М.О., Саржевська А.В., Красько М.П. – Запоріжжя, 2017. – 212 с. 

52. Клінічна фармація. Навчально-методичний посібник для семінарських занять 

слухачів передатестаційних циклів підвищення кваліфікації провізорів 

спеціальності «Організація і управління фармацією». / Білай І.М., Цис О.В., 

Михайлюк Є.О. – Запоріжжя, 2017. – 219 с. 

53. Клінічна фармація. Навчально-методичний посібник для семінарських занять 

денної форми навчання слухачів предатестаційних курсів удосконалення 

кваліфікації спеціальності «Аналітично-контрольна фармація». / Білай І.М., 

Красько М.П. – Запоріжжя, 2018. – 79 с. 

54. Клінічна фармація. Навчально-методичний посібник для слухачів 

передатестаційних циклів підвищення кваліфікації провізорів спеціальності 

«Загальна фармація». / Білай І.М., Михайлюк Є.О. – Запоріжжя, 2018. – 99 с. 

55. Клінічна фармація. Навчально-методичний посібник для студентів V курсу 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Крайдашенко О.В., 

Свинтозельський О.О. – Запоріжжя, 2017. – 148 с. 

56. Лужні і лужноземельні метали. Навчально-методичний посібник. / Каплаушенко А.Г., 

Пряхін О.Р., Похмьолкіна С.О., Чернега Г.В., Варинський Б.О., Юрченко І.О., 

Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М. – Запоріжжя, 2017. –74 с. 

57. Менеджмент и маркетинг в фармации. Модуль 1. Менеджмент в фармации. 

Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних громадян 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Демченко В.О., 

Ткаченко Н.О., Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2018. – 117 с. (рос.). 

58. Менеджмент та маркетинг у фармації. Модуль 2. Маркетинг у фармації. 

Навчально-методичний посібник для практичних занять студентів 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». 2-ге вид., доопрац. та 

допов. / Книш Є.Г., Демченко В.О., Ткаченко Н.О., Червоненко Н.М.,  

Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2017. – 123 с. 

59. Менеджмент у фармації та парфумерно-косметичній галузі. Маркетинг як 

інтегрована функція менеджменту. Модуль 1. Навчально-методичний посібник 

для студентів фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології 

парфумерно-косметичних засобів». / Ткаченко Н.О., Демченко В.О.,  

Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2018. – 113 с. 

60. Менеджмент у фармації. Модуль 1. Навчально-методичний посібник для 

студентів фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Книш Є.Г., 

Демченко В.О., Ткаченко Н.О., Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 

2018. – 107 с. 

61. Методика викладання основ внутрішньої медицини. Модуль 1. Методичний 

посібник для викладачів. / Сиволап В.Д. – Запоріжжя, 2017. – 132 с. 

62. Методика навчання техніки гри у волейбол студентів ВНЗ. Навчально-

методичний посібник. / Олійник М.О. – Запоріжжя, 2017. – 79 с. 

63. Механіка. Механічні коливання і хвилі. Навчально-методичний посібник. / 

Біляк Н.С. – Запоріжжя, 2017. – 74 с. 

64. Міопія (етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування). Навчально-

методичний посібник для студентів ІV курсу медичних факультетів. / 

Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Поплавська І.О. – Запоріжжя, 2017. – 82 с. 
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65. Молекулярно-клеточный и организменный уровни организации жизни. 

Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних громадян І курсу 

медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Приходько О.Б., 

Ємець Т.І., Попович А.П., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2017. – 152 с. (рос.). 

66. Молекулярно-клітинний та організмовий рівні організації життя. Навчально-

методичний посібник для студентів І курсу медичних факультетів спеціальності 

«Лікувальна справа». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Павліченко В.І.,  

Малєєва Г.Ю., Гавриленко Л.В., Андреєва О.О.  – Запоріжжя, 2017. – 163 с. 

67. Молекулярно-клітинний та організмовий рівні організації життя. Навчально-

методичний посібник для студентів ІІ курсу медичних факультетів 

спеціальності «Лікувальна справа». / Приходько О.Б., Ємець Т.І.,  

Павліченко В.І., Попович А.П., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2017. – 153 с. 

68. Надлежащие практики в фармации. Модуль 1. X семестр. Навчально-

методичний посібник для студентів – іноземних громадян V курсу 

фармацевтичний факультетів спеціальності «Фармація». / Черковська Л.Г., 

Авраменко М.О., Кривошей О.В., Ткаченко Г.І. – Запоріжжя, 2017. – 88 с. (рос.).  

69. Належні практики у фармації. Модуль 1, X семестр. Навчально-методичний 

посібник для студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 

«Фармація» / Черковська Л.Г., Авраменко М.О., Кривошей О.В., Ткаченко Г.І. – 

Запоріжжя, 2017. – 84 с. 

70. Неврологія. Оптимізація навчального процесу. Методичний посібник для 

викладачів. / Козьолкін О.А., Сікорська М.В., Візір І.В. – Запоріжжя, 2018. – 179 с. 

71. НейроСНІД. Навчально-методичний посібник для студентів IV курсу медичних 

факультетів. / Козьолкін О.А., Візір І.В., Сікорська М.В. – Запоріжжя, 2018. – 

100 с. 

72. Общая неврология. Модуль 1. Навчально-методичний посібник для студентів – 

іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів. / Козьолкін О.А., 

Сікорська М.В., Візір І.В., Рибалко Т.П., Гуйтур М.М., Мєдведкова С.О., 

Кузнєцов А.А. – Запоріжжя, 2018. – 162 с. (рос.). 

73. Общие методы анализа качества лекарственных препаратов. Навчально-

методичний посібник для студентів – іноземних громадян ІІІ-V курсів 

фармацевтичний факультетів спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І.,  

Мазур І.А., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – 

Запоріжжя, 2017. – 115 с. (рос.). 

74. Окисно-відновлювальні реакції. Навчально-методичний посібник. / Каплаушенко А.Г., 

Пряхін О.Р., Похмьолкіна С.О., Чернега Г.В., Варинський Б.О., Юрченко І.О., 

Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М. – Запоріжжя, 2017. –70 с. 

75. Оптична корекція аметропій. Навчально-методичний посібник для лікарів-

інтернів. / Завгородня Н.Г., Цибульська Т.Є. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 
76. Організація роботи аптечних та парфумерно-косметичних закладів. Навчально-

методичний посібник для практичних занять студентів ІV курсу фармацевтичних 

факультетів спеціальності «ТПКЗ». / Книш Є.Г., Литвиненко О.В., Сінча Н.І., 

Дондик Н.Я., Демченко В.О. – Запоріжжя, 2017. – 162 с. 

77. Організація фармацевтичного забезпечення населення. Модуль 1. Навчально-

методичний посібник для студентів фармацевтичних факультетів спеціальності 

«Фармація». / Книш Є.Г., Литвиненко О.В., Сінча Н.І., Дондик Н.Я.,  

Демченко В.О. – Запоріжжя, 2017. – 157 с. 
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78. Оснащення парфумерно-косметичних виробництв. Модуль 1. Навчально-

методичний посібник для студентів V курсу фармацевтичних факультетів 

спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів». / Гладишев В.В., 

Бірюк І.А., Курінний А.В., Пучкан Л.О., Ал Зедан Фаді. – Запоріжжя, 2018. – 101 с.  

79. Основи гіпсової техніки. Навчально-методичний посібник для студентів  

V курсу медичних факультетів. / Головаха М.Л., Івченко Д.В.,  

Кудієвський А.В., Москальков О.П., Чорний В.М., Краснопьоров  С.М., 

Кожем'яка М.О., Масленніков С.О. – Запоріжжя, 2017. – 71 с. 

80. Основи економіки та системи обліку у фармації. Навчально-методичний 

посібник для студентів IV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 

«Фармація». / Книш Є.Г., Литвиненко О.В., Сінча Н.І., Дондик Н.Я.,  

Демченко В.О., Кравченко Т.В. – Запоріжжя, 2018. – 201 с. 
81. Основи економіки та системи обліку у фармації. Навчально-методичний посібник 

для студентів IV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології 

парфумерно-косметичних засобів». / Книш Є.Г., Литвиненко О.В., Сінча Н.І., 

Дондик Н.Я., Демченко В.О., Кравченко Т.В. – Запоріжжя, 2018. – 197 с. 

82. Основи медичної біології. Навчально-методичний посібник для студентів  

І курсу медичних факультетів спеціальності 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Малєєва Г.Ю.  – 

Запоріжжя, 2017. – 201 с. 
83. Основи медичної паразитології. Еволюція. Біосфера. Навчально-методичний 

посібник для студентів – іноземних громадян І курсу медичних факультетів 

спеціальність «Лікувальна справа». / Приходько О.Б., Попович А.П., Гейченко К.І., 

Ємець Т.І., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2018. – 163 с. 

84. Основи медичної паразитології. Еволюція. Біосфера. Навчально-методичний 

посібник для студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». 

/ Приходько О.Б., Ємець Т.І., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2018. – 158 с. 

85. Основні класи неорганічних сполук. Навчально-методичний посібник. / 

Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Похмьолкіна С.О., Чернега Г.В., Варинський Б.О., 

Юрченко І.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М. – Запоріжжя, 2017. – 

80 с. 

86. Основні способи одержання лікарських засобів. Фізичні та фізико-хімічні методи 

аналізу лікарських засобів. Частина І. Навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи та підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2. Фармація» та 

«Крок-2. Технології парфумерно-косметичних засобів». / Черковська Л.Г., 

Кривошей О.В., Ткаченко Г.І., Авраменко М.О., Моряк З.Б., Шабельник К.П., 

Скорина Д.Ю., Борсук С.О., Акопян Р.Р. – Запоріжжя, 2017. – 100 с. 

87. Оториноларингологія. Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу 

медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Нікулін М.І., 

Сінайко І.О. – Запоріжжя, 2018. – 88 с. 

88. Патогенна дія електричного струму. Дія на організм високого та низького 

атмосферного тиску. Вплив на організм факторів космічного польоту.  

Модуль 1. Загальна патофізіологія. Змістовний модуль: Загальна нозологія. 

Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів ІІІ курсу 

медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / Колесник Ю.М.,  

Ганчева О.В., Абрамов А.В., Жулінський В.О., Ковальов М.М., Василенко Г.В., 

Мельнікова О.В., Іваненко Т.В., Грекова Т.А., Каджарян Є.В., Тiщенко С.В., 

Данукало М.В., Федотова М.І. – Запоріжжя, 2017. – 82 с. 
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89. Патологія терморегуляції. Гарячка. Модуль № 1. Загальна патофізіологія. 

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять студентів 

медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Колесник Ю.М., 

Ганчева О.В., Абрамов А.В., Жулінський В.О., Ковальов М.М., Василенко Г.В., 

Мельнікова О.В., Іваненко Т.В., Грекова Т.А., Каджарян Є.В., Тiщенко С.В., 

Данукало М.В., Федотова М.І. – Запоріжжя, 2017. – 74 с. 

90. Періодичний закон і періодична система. Навчально-методичний посібник. / 

Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Похмьолкіна С.О., Чернега Г.В., Варинський Б.О., 

Юрченко І.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М. – Запоріжжя, 

2017. – 74 с. 

91. Підгрупа вуглецю. Навчально-методичний посібник. / Каплаушенко А.Г., 

Пряхін О.Р., Похмьолкіна С.О., Чернега Г.В., Варинський Б.О., Юрченко І.О., 

Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М. – Запоріжжя, 2017. – 73 с. 

92. Плацентарна дисфункція та затримка розвитку плода. Дистрес плода. 

Навчально-методичний посібник. / Авраменко Н.В., Барковський Д.Є., 

Кабаченко О.В., Лецин Д.В. – Запоріжжя, 2017. – 102 с. 

93. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя. 

Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу медичних факультетів 

спеціальності «Лікувальна справа». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Павліченко В.І., 

Малєєва Г.Ю., Гавриленко К.В., Андреєва О.О. – Запоріжжя, 2018. – 153 с. 

94. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя. 

Навчально-методичний посібник для студентів І курсу медичних факультетів 

спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., 

Павліченко В.І., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2018. – 158 с. 

95. Порушення жирового обміну. Модуль 1. Методичні рекомендації для самостійної 

підготовки студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна 

справа». / Колесник Ю.М., Ганчева О.В., Абрамов А.В., Жулінський В.О.,  

Ковальов М.М., Василенко Г.В., Мельнікова О.В., Іваненко Т.В., Грекова Т.А., 

Каджарян Є.В., Тiщенко С.В., Данукало М.В., Федотова М.І. – Запоріжжя, 2018. – 77 с. 

96. Профілактика гострих та хронічних форм порушень мозкового кровообігу. 

Навчально-методичний посібник для студентів IV курсу медичних факультетів 

спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». 2-ге вид., доопрац. та допов. / 

Козьолкін О.А., Ревенько А.В., Мєдведкова С.О., Кузнєцов А.А.,  

Лісова О.О., Лапонов О.В., Новікова Л.В., Дронова А.О. – Запоріжжя, 2018. – 132 с. 

97. Профілактика та лікування супутніх неспецифічних захворювань органів 

дихання у дітей, хворих на туберкульоз. Навчально-методичний посібник. / 

Разнатовська О.М., Резніченко Ю.Г., Білай І.М. – Запоріжжя, 2018. – 112 с. 
98. Психологія та патологія відчуття та сприйняття. Навчально-методичний посібник 

для студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» 

та «Педіатрія». /   Саржевський С.Н. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

99. Ревматология. Модуль 3, 4. Навчально-методичний посібник для підготовки до 

практичних занять студентів – іноземних громадян VI курсу медичних факультетів. 

/ Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Медведчук Г.Я., Токаренко О.О., Шеховцева Т.Г., 

Токаренко І.І., Самура Б.Б., Кравченко В.І., Кравченко Т.В., Шевченко М.В., 

Кулинич О.В., Свистун С.І., Данильченко Л.П., Склярова Н.П., Чорна І.В.,  

Сичов Р.О., Тягла В.М., Данюк І.О. – Запоріжжя, 2018. – 153 с. (рос.). 

100. Реконструктивна та пластична хірургія в офтальмології. Навчально-

методичний посібник для студентів ІV курсу медичних факультетів. / 

Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Поплавська І.О. – Запоріжжя, 2018. – 82 с. 
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101. Ретинопатія недоношених новонароджених Навчально-методичний посібник. 

/ Саржевська Л.Е., Резніченко Ю.Г. – Запоріжжя, 2018. – 88 с. 

102. Рецидиви туберкульозу легень. Навчально-методичний посібник. /  

Резніченко Ю.Г., Разнатовська О.М., Білай І.М. – Запоріжжя, 2018. – 104 с. 

103. Розвиток фізичних  якостей студентів ЗВО засобами гри у бадмінтон. 

Навчально-методичний посібник. / Світлична Т.С. – Запоріжжя, 2018. – 82 с. 

104. Рухливі і національні ігри, як засіб розвитку фізичних якостей. Навчально-

методичний посібник. / Польський С.Г., Сазанова І.О. – Запоріжжя, 2017. – 117 с. 

105. Современная практика внутренней медицины: ведение больных с болезнями 

органов дыхания.  Навчально-методичний посібник для підготовки до 

практичних занять студентів – іноземних громадян VI курсу медичних 

факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., 

Медведчук Г.Я., Токаренко О.О., Шеховцева Т.Г., Токаренко І.І., Самура Б.Б., 

Кравченко В.І., Кравченко Т.В., Шевченко М.В., Кулинич О.В., Свистун С.І., 

Данильченко Л.П., Склярова Н.П., Чорна І.В., Сичов Р.О., Тягла В.М.,  

Данюк І.О., Яценко О.В. – Запоріжжя, 2018. – 154 с. (рос.). 

106. Специальная неврология. Модуль 2. Навчально-методичний посібник для 

студентів – іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів. /  

Козьолкін О.А., Візір І.В., Сікорська М.В., Рибалко Т.П., Гуйтур М.М., 

Мєдведкова С.О., Кузнєцов А.А. – Запоріжжя, 2018. – 157 с. (рос.). 

107. Старіння. Загальні риси і закономірності старіння. Прогерія. Модуль 1. 

Загальна патофізіологія Змістовний модуль: Загальна нозологія. Методичні 

рекомендації для самостійної підготовки студентів ІІІ курсу медичних 

факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Колесник Ю.М.,  

Ганчева О.В., Абрамов А.В., Жулінський В.О., Ковальов М.М.,  

Василенко Г.В., Мельнікова О.В., Іваненко Т.В., Грекова Т.А., Каджарян Є.В., 

Тiщенко С.В., Данукало М.В., Федотова М.І. – Запоріжжя, 2017. – 78 с. 

108. Сучасна практика внутрішньої медицини: ведення хворих із хворобами 

органів дихання. Навчально-методичний посібник для підготовки до 

практичних занять студентів VI курсу медичних факультетів спеціальності 

«Лікувальна справа». 2-ге вид., доопрац. та допов. / Доценко С.Я.,  

Рекалов Д.Г., Токаренко О.О., Токаренко І.І., Кулинич О.В.,  

Данильченко Л.П., Свистун С.І., Медведчук Г.Я., Самура Б.Б., Кравченко В.І., 

Кравченко Т.В., Склярова Н.П., Шевченко М.П., Чорна І.В., Сичов Р.О., 

Данюк І.О., Тягла В.М., Яценко О.В. – Запоріжжя, 2018. – 130 с. 

109. Схема складання клінічної історії хвороби з оцінкою результатів дослідження 

та діючими протоколами діагностики урологічних захворювань. Навчально-

методичний посібник для самостійної роботи студентів ІІІ-IV курсів медичних 

факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Лабораторна 

діагностика». / Довбиш М.А. – Запоріжжя, 2017. – 72 с. 

110. Технология лекарственных косметических средств. Модуль 1. Навчально-

методичний посібник для студентів – іноземних громадян V курсу 

фармацевтичних факультетів денної форми навчання спеціальності 

«Фармація». / Гладишев В.В., Бірюк І.А., Курінний А.В., Пучкан Л.О.,  

Ал Зедан Фаді, Серіков В.І. – Запоріжжя, 2018. – 78 с. (рос.). 
111. Технологія лікарських засобів у польових умовах. Навчально-методичний 

посібник для студентів ІІ-ІV курсів фармацевтичних факультетів. / Перцов В.І., 

Муляр В.Ф., Березовський В.С., Кліменко В.І. – Запоріжжя, 2018. – 127 с. 
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112. Технологія лікарських косметичних засобів. Модуль 1. Навчально-методичний 

посібник для студентів V курсу фармацевтичних факультетів денної форми 

навчання спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., Бірюк І.А., Курінний А.В., 

Пучкан Л.О., Ал Зедан Фаді. – Запоріжжя, 2018. – 77 с. 

113. Технологія лікарських косметичних засобів. Модуль 1. Навчально-методичний 

посібник для самостійної роботи студентів V курсу фармацевтичних факультетів 

спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., Бірюк І.А., Курінний А.В., Пучкан 

Л.О., Ал Зедан Фаді. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

114. Товарознавчий аналіз медичних та фармацевтичних товарів. Пакування, 

маркування, зберігання. Модуль 1. Навчально-методичний посібник для 

студентів ІV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ». / 

Книш Є.Г., Самко А.В., Суховий Г.П. – Запоріжжя, 2018. – 113 с. 

115. Товарознавчий аналіз фармацевтичних і медичних товарів. Пакування та 

маркування. Модуль 2. Навчально-методичний посібник для студентів 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Книш Є.Г.,  

Самко А.В., Суховий Г.П. – Запоріжжя, 2017. – 124 с. 

116. Товарознавчий аналіз фармацевтичних та парфумерно-косметичних товарів. 

Пакування, маркування, зберігання. Модуль 2. Навчально-методичний 

посібник для студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 

«ТПКЗ» денної форми навчання. / Самко А.В., Суховий Г.П. – Запоріжжя, 

2017. – 120 с. 

117. Травматичні пошкодження органів сечової і чоловічої статевих системи. 

Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ-ІV курсів медичних 

факультетів спеціальностей «Лікувальна  справа», «Педіатрія», «Лабораторна 

діагностика». / Бачурін Г.В. – Запоріжжя, 2018. – 73 с. 

118. Українська мова (за професійним спрямуванням). Основи і практика 

редагування. Навчально-методичний посібник для студентів І курсу медичних 

факультетів. / Турган О.Д., Сидоренко О.В., Козиряцька С.А., Вещикова О.С. – 

Запоріжжя, 2018. – 80 с. 

119. Фармакоекономіка. Модуль 1. Навчально-методичний посібник для студентів 

IV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології парфумерно-

косметичних засобів». / Книш Є.Г., Литвиненко О.В., Сінча Н.І., Дондик Н.Я., 

Демченко В.О., Кравченко Т.В. – Запоріжжя, 2018. – 80 с. 

120. Фармакоекономіка. Навчально-методичний посібник для студентів IV курсу 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Книш Є.Г., 

Литвиненко О.В., Сінча Н.І., Дондик Н.Я., Демченко В.О., Кравченко Т.В. – 

Запоріжжя, 2018. – 111 с. 

121. Фармакотерапія. Модуль 1, VI семестр. Навчально-методичний посібник для 

підготовки до практичних занять та модульного контролю студентів ІІІ курсу  

фармацевтичних факультетів спеціальності  «Фармація». / Крайдашенко О.В., 

Свинтозельский О.О., Долінна М.О. – Запоріжжя, 2018. – 163 с. 

122. Фармакотерапія. Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу 

фармацевтичних факультетів. / Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О., 

Долінна М.О., Саржевська А.В., Красько М.П. – Запоріжжя, 2017. – 158 с. 
123. Фармакотерапія. Навчально-методичний посібник для студентів фармацевтичних 

факультетів спеціальності «Фармація» заочної форми навчання. /  

Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О. – Запоріжжя, 2017. – 203 с. 

124. Фармацевтическая химия. Часть ІІ. Химические методы анализа лекарственных 

средств. Катионы и анионы. Навчально-методичний посібник для самостійної 
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роботи та підготовки до ліцензійного екзамену «Крок-2. Фармація» студентів – 

іноземних громадян V курсу фармацевтичний факультетів. / Черковська Л.Г., 

Кривошей О.В., Ткаченко Г.І., Авраменко М.О., Скорина Д.Ю. – Запоріжжя, 

2017. – 76 с. (рос.). 

125. Фармацевтична аромологія. Навчально-методичний посібник для студентів  

ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології парфумерно-

косметичних засобів». / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., 

Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2018. – 90 с. 

126. Фармацевтична ботаніка. Анатомія рослин. Методичний посібник для 

викладачів. / Корнієвський Ю.І., Корнієвська В.Г. – Запоріжжя, 2018. – 108 с. 
127. Фармацевтична ботаніка. Систематика рослин. Модуль 2. Методичний посібник 

для викладачів. / Корнієвський Ю.І., Корнієвська В.Г., Мазулін Г.В. – Запоріжжя, 

2018. – 132 с. 

128. Фенольні сполуки. Алкалоїди. Різні групи біологічно активних речовин. 

Модуль 2. Методичний посібник для викладачів фармацевтичних факультетів 

спеціальності «Фармація». / Тржецинський С.Д., Мозуль В.І., Денисенко О.Н., 

Головкін В.В., Одинцова В.М. – Запоріжжя, 2018. – 208 с. 

129. Физические методы обследования в клинике внутренних болезней. 

Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних громадян 

міжнародних факультетів / Сиволап В.В., Лукашенко Л.В., Лихасенко І.В., 

Олійник О.І., Авраменко Н.Ф., Герасько М.П., Жеманюк С.П., Кравченко Т.В., 

Курілець Л.О., Полівода С.В. – Запоріжжя, 2017. – 89 с. (рос.). 

130. Фізична культура і спорт у Запорізькому державному медичному університеті. 

/ Колесник Ю.М., Михалюк Є.Л. – Запоріжжя, 2017. – 95 с. 

131. Фізичні властивості найважливіших сполук S, P, D елементів. Навчально-

методичний посібник. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Похмьолкіна С.О., 

Чернега Г.В., Варинський Б.О., Юрченко І.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., 

Кучерявий Ю.М. – Запоріжжя, 2017. – 72 с. 

132. Фізичні методи обстеження хворого в клініці внутрішніх хвороб. Навчально-

методичний посібник для студентів медичних факультетів. / Сиволап В.В., 

Лукашенко Л.В., Лихасенко І.В., Олійник О.І., Авраменко Н.Ф.,  

Герасько М.П., Жеманюк С.П., Кравченко Т.В., Курілець Л.О., Полівода С.В. 

– Запоріжжя, 2017. – 88 с. 

133. Фізіотерапія в офтальмології. Навчально-методичний посібник для лікарів-

інтернів загальної практики – сімейної медицини спеціальності 

«Офтальмологія». / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Поплавська І.О. – 

Запоріжжя, 2018. – 77 с. 

134. Філософія науки. Етика та методологія наукового дослідження. Навчально-

методичний посібник для підготовки докторів філософії «Doctor of Philosophy» 

(PhD). / Утюж І.Г., Спиця Н.В., Сепетий Д.П., Мегрелішвілі М.О. – Запоріжжя, 

2018. – 76 с. 

135. Фітбол – засіб вдосконалення фізичних якостей студенток медичних ВНЗ. 

Навчально-методичний посібник. / Сазанова І.О., Дорошенко Е.Ю. ,  

Гурєєва А.М. – Запоріжжя, 2017. – 80 с. 

136. Хімічні елементи III групи, головної підгрупи. Алюміній та бор.Навчально-

методичний посібник. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Похмьолкіна С.О., 

Чернега Г.В., Варинський Б.О., Юрченко І.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., 

Кучерявий Ю.М. – Запоріжжя, 2017. – 87 с. 
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137. Хімічні елементи IV групи, головної підгрупи. Навчально-методичний посібник. / 

Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Похмьолкіна С.О., Чернега Г.В., Варинський Б.О., 

Юрченко І.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М. – Запоріжжя, 2017. – 

71 с. 

138. Хімічні елементи V групи головної підгрупи. Нітроген та фосфор.Навчально-

методичний посібник. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Похмьолкіна С.О., 

Чернега Г.В., Варинський Б.О., Юрченко І.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., 

Кучерявий Ю.М. – Запоріжжя, 2017. – 72 с. 

139. Хімічні елементи ІІ групи побічної підгрупи. Цинк та ртуть. Навчально-

методичний посібник. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Похмьолкіна С.О., 

Чернега Г.В., Варинський Б.О., Юрченко І.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., 

Кучерявий Ю.М. – Запоріжжя, 2017. – 76 с. 
140. Хімічні методи аналізу лікарських засобів. Катіони та аніони. Частина ІІ. 

Навчально-методичний посібник для підготовки до ліцензійних іспитів «Крок-2. 

Фармація», «Крок-2. Технології парфумерно-косметичних засобів» студентів  

V курсу фармацевтичних факультетів. / Кучеренко Л.І., Мазур І.А., Портна О.О., 

Хромильова О.В., Черковська Л.Г., Кривошей О.В., Ткаченко Г.І.,  

Авраменко М.О., Скорина Д.Ю., Гулевська О.О. – Запоріжжя, 2018. – 76 с. 

141. Diseases of the conjunctiva. (Захворювання кон’юнктиви). Навчально-

методичний посібник для студентів – іноземних громадян ІV курсу медичних 

факультетів спеціальностей «Медицина» та «Педіатрія». / Завгородня Н.Г., 

Саржевська Л.Е., Безуглий М.Б. – Запоріжжя, 2018. – 93 с. (англ.). 

142. Diseases of the eyelids. (Хвороби повік). Навчально-методичний посібник для 

студентів – іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів. / Завгородня Н.Г., 

Саржевська Л.Е., Безуглий М.Б. – Запоріжжя, 2017. – 70 с. (англ.). 
143. Diseases of the retina. (Захворювання сітківки). Навчально-методичний посібник 

для студентів – іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів 

спеціальності «Лікувальна справа». / Завгородня Н.Г. – Запоріжжя, 2018. – 79 с. 

(англ.). 

144. Forensic medical traumatology. (Судово-медична травматологія). Навчально-

методичний посібник для студентів – іноземних громадян ІV курсу медичних 

факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / Туманський 

В.О., Туманська Л.М. – Запоріжжя, 2018. – 120 с. (англ.). 
145. Medical English: case reports. Nervous system. (Медична англійська: історії хвороб. 

Нервова система). Навчально-методичний посібник для студентів  

ІІ курсу медичних факультетів спеціальності 222 «Медицина». / Гордієнко О.В., 

Жаворонкова В.В., Соляненко О.Л. – Запоріжжя, 2017. – 100 с. (укр.-англ.). 

146. Molecular and cellular levels organization of life.Genetics. Module 1. 

(Молекулярно-клітинний та організмовий рівні організації життя. Генетика. 

Модуль 1).  Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних 

громадян І курсу медичних факультетів. /Приходько О.Б., Попович А.П., 

Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2017. – 162 с. (англ.). 

147. Motor function of central nervous system. (Моторні функції центральної 

нервової системи). Навчально-методичний посібник для підготовки до 

ліцензійного іспиту «Крок-1» студентів – іноземних громадян ІІ курсу. / 

Тихоновська М.А., Сухомлінова І.Є., Іванченко Д.Г., Тихоновський О.В. – 

Запоріжжя, 2018. – 77 с. (англ.). 
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148. Neurology in table. Spesial neurology. (Неврологія в таблицях. Спеціальна 

неврологія). Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних 

громадян ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / 

Козьолкін О.А., Візір І.В., Сікорська М.В. – Запоріжжя, 2018. – 94 с. (англ.). 

149. Ocular Injuries. (Очні травми). Навчально-методичний посібник для студентів – 

іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів. / Завгородня Н.Г., 

Саржевська Л.Е., Безуглий М.Б. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. (англ.). 

150. Optics and refraction. (Оптика і переломлення). Навчально-методичний 

посібник для студентів – іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів 

спеціальності «Офтальмологія». / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., 

Поплавська І.О. – Запоріжжя, 2018. – 74 с. (англ.). 

151. Otorhinolaryngology. (Оториноларингологія). Навчально-методичний посібник 

для практичних занять студентів – іноземних громадян медичних факультетів. 

/ Троян В.І., Костровський О.М., Лобова О.В. – Запоріжжя, 2017. – 88 с. 

(англ.). 

152. Pathogenesis of cell injury. (Патогенез ушкодження клітини). Методичні 

рекомендації для самостійної підготовки студентів – іноземних громадян  

ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / 

Мельнікова О.В., Іваненко Т.В., Грекова Т.А., Каджарян Є.В. – Запоріжжя, 

2018. – 73 с. (англ.). 

153. Pathogenesis of inflammation and peripheral circulation disturbance. (Патогенез 

запалення та розладів периферичного кровообігу). Методичні рекомендації 

для самостійної підготовки студентів – іноземних громадян ІІІ курсу 

медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Мельнікова О.В., 

Іваненко Т.В., Грекова Т.А., Каджарян Є.В. – Запоріжжя, 2018. – 76 с. (англ.). 

154. Physiology of digestive system. (Фізіологія травної системи). Навчально-

методичний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1» 

студентів – іноземних громадян ІІ курсу. / Сухомлінова І.Є. – Запоріжжя, 

2018. – 114 с. (англ.). 

155. The autonomic (visceral motor) nervous system. (Автономна (вісцелярна 

моторна) нервова система). Навчально-методичний посібник для підготовки 

до ліцензійного іспиту «Крок-1» студентів – іноземних громадян ІІ курсу. / 

Кущ О.Г., Сухомлінова І.Є., Тихоновська М.А., Морозова О.В., Шведова Т.А., 

Чугін В.О., Єрьоміна А.К., Путілін Д.А., Крашевський А.В., Прозорова Т.М., 

Пашко О.Є. – Запоріжжя, 2018. – 78 с. (англ.). 

156. The first aid in the case of non-epidemic diseases. (Первинна медична допомога 

при хронічних неепідемічних захворюваннях). Навчально-методичний 

посібник для студентів – іноземних громадян VI курсу медичних факультетів. 

/ Михайловська Н.С., Грицай Г.В., Міняйленко Л.Є., Стецюк І.О. – Запоріжжя, 

2018. – 105 с. (англ.). 

157. The risk factors and screening of main chronic noncommunicable diseases. 

(Фактори ризику та скринінг основних хронічних неінфекційних 

захворювань). Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних 

громадян VI курсу спеціальності «Лікувальна справа». / Михайловська Н.С., 

Грицай Г.В., Міняйленко Л.Є., Стецюк І.О. – Запоріжжя, 2018. – 158 с. (англ.). 
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Практикуми – 85 

1. Анатомія людини. Практикум для студентів фармацевтичних факультетів 

спеціальності «Фармація». / Григор’єва О.А., Вовченко М.Б., Щербаков М.С., 

Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., Апт О.А., Світлицький А.О., Чугін С.В.,  

Артюх О.В., Матвєйшина Т.М., Зінич О.Л., Тополенко Т.А., Богданов П.В., 

Грінівецька Н.В., Чернявський А.В., Партеса А.О., Абросімов Ю.Ю., Брик В.І., 

Здовбіцька Ю.В., Таланова О.С. – Запоріжжя, 2018. – 82 с. 

2. Англійська мова. Практикум з реферування текстів для студентів I курсу 

медичних факультетів спеціальності 222 «Медицина». / Сазанович Л.В. – 

Запоріжжя, 2017. – 72 с. (укр.-англ.). 

3. Англійська мова. Фонетика. Частина ІІ. Приголосні фонеми. Практикум для 

самостійної роботи студентів I курсу медичних та фармацевтичних факультетів. 

/ Куліченко А.К. – Запоріжжя, 2017. – 104 с. (укр.-англ.). 

4. Аптечная технология лекарств. Модуль 1. Практикум для студентів – іноземних 

громадян ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 

Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., 

Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2017. – 97 с. (рос.). 

5. Аптечная технология лекарств. Модуль 2. Практикум для студентів – іноземних 

громадян ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 

Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., 

Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2017. – 105 с. (рос.). 

6. Биологическая химия. Модуль 1. Общие закономерности метаболизма. 

Метаболизм углеводов, липидов, аминокислот и его регуляция. Практикум для 

самостійної аудиторної та позааудиторної підготовки до практичних занять 

студентів – іноземних громадян ІІ курсу спеціальності «Медицина». / 

Александрова К.В., Макоїд О.Б., Іванченко Д.Г., Крісанова Н.В., Рудько Н.П. – 

Запоріжжя, 2017. – 140 с. (рос.). 

7. Биологическая химия. Модуль 1. Общие закономерности метаболизма. 

Метаболизм углеводов, липидов, аминокислот и его регуляция. Практикум для 

самостійної підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1» студентів – іноземних 

громадян спеціальності «Стоматологія». / Александрова К.В., Швець В.М., 

Макоїд О.Б. – Запоріжжя, 2017. – 175 с. (рос.). 

8. Биологическая химия. Модуль 2. Обмен сложных белков. Молекулярная 

биология. Биохимия межклеточных коммуникаций, тканей и физиологических 

функций. Практикум для самостійної підготовки до ліцензійного екзамену 

«Крок-1» студентів – іноземних громадян ІІ курсу медичних факультетів 

спеціальності «Стоматологія». / Александрова К.В., Макоїд О.Б., Швець В.М. – 

Запоріжжя, 2017. – 123 с. (рос.). 

9. Биоорганическая химия. Модуль 1. Практикум для самостійної підготовки до 

практичних занять студентів – іноземних громадян І курсу медичних 

факультетів спеціальності 222 «Медицина». / Коваленко С.І., Прийменко Б.О., 

Кандибей К.І., Воскобойнік О.Ю., Казунін М.С., Білий А.К., Холодняк С.В., 

Антипенко О.М.  – Запоріжжя. – 2017. – 86 с. (рос.). 

10. Біологічна хімія. Модуль 1. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм 

вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція. Практикум для самостійної 

аудиторної та позааудиторної підготовки до практичних занять студентів 

спеціальності «Медицина». / Александрова К.В., Макоїд О.Б., Іванченко Д.Г., 

Крісанова Н.В., Рудько Н.П. – Запоріжжя, 2017. – 138 с. 
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11. Біоорганічна хімія. Модуль 1. Практикум для самостійної підготовки до 
практичних занять студентів І курсу медичних факультетів спеціальностей 222 
«Медицина» та 228 «Педіатрія». / Коваленко С.І., Прийменко Б.О.,  
Кандибей К.І., Воскобойнік О.Ю., Казунін М.С., Білий А.К., Холодняк С.В., 
Антипенко О.М.  – Запоріжжя. – 2017. – 78 с. 

12. Біохімія патологічних процесів. Модуль 1. Біохімічні аспекти розвитку та 
діагностики патологічних процесів в органах та тканинах організму людини. 
Практикум для самостійної аудиторної та позааудиторної підготовки до 
практичних занять і ліцензійного іспиту «Крок-2» студентів І курсу медичних 
факультетів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». 
/ Павлов С.В., Горбачова С.В., Біленький С.А., Євсєєва Л.В., Левченко К.В., 
Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2017. – 104 с. 

13. Водно-електролітний обмін. Біохімія тканин. Загальні питання клінічної біохімії. 
Модуль 3. Практикум для самостійної підготовки до практичних занять і 
ліцензійного іспиту «Крок-Б» студентів  ІV курсу медичних факультетів 
спеціальності «Лабораторна діагностика». / Павлов С.В., Горбачова С.В., 
Бухтіярова Н.В., Біленький С.А., Євсєєва Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – 
Запоріжжя, 2018. – 78 с. 

14. Гематологічні методи дослідження в патології. Загальноклінічні методи 
дослідження. Модуль 3. Практикум  для самостійної аудиторної та 
позааудиторної підготовки до практичних занять студентів IІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / Павлов С.В.,  
Горбачова С.В., Бухтіярова Н.В., Біленький С.А., Євсєєва Л.В., Левченко К.В., 
Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2018. – 80 с. 

15. Гематологічні методи дослідження. Практикум для самостійної аудиторної та 
позааудиторної підготовки до практичних занять лікарів-інтернів медичних 
факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / Павлов С.В.,  
Горбачова С.В., Біленький С.А., Євсєєва Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 96 с. 

16. Загальна патоморфологія. Практикум для студентів ІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Стоматологія». 2-ге вид., доопрац. та допов. / 
Туманський В.О., Тертишний С.І., Шаврін В.О., Шулятнікова Т.В. – Запоріжжя, 
2018. – 96 с. 

17. Загальна патоморфологія. Практикум для студентів ІІІ курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». 2-ге вид., 
доопрац. та допов. / Туманський В.О., Тертишний С.І., Полковніков Ю.Ф., 
Шишкін М.А., Баударбекова М.М., Сиротін О.І., Вотєва В.Є. –  
Запоріжжя, 2018. – 80 с. 

18. Загальні питання біохімії. Основи ензимології та метаболізм вуглеводів. Обмін 
речовин та енергії. Модуль 1. Практикум для самостійної аудиторної та 
позааудиторної підготовки до практичних занять і ліцензійного іспиту «Крок-Б» 
студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Лабораторна 
діагностика». / Павлов С.В., Біленький С.А., Горбачова С.В., Євсєєва Л.В., 
Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2017. – 87 с. 

19. Загально-клінічні методи дослідження. Практикум для самостійної аудиторної 
та позааудиторної підготовки до практичних занять лікарів-інтернів медичних 
факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / Павлов С.В.,  
Горбачова С.В., Біленький С.А., Євсєєва Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 80 с. 
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20. Клінічна анатомія та оперативна хірургія задньої стінки живота, хребта, таза і 

кінцівок. Практикум для студентів ІІІ курсів медичних факультетів 

спеціальності «Медицина». / Григор’єва О.А., Скаковський Е.Р. – Запоріжжя, 

2018. – 100 с. 

21. Клінічна фармація для фармацевтів. Практикум для тематичного вдосконалення 

фармацевтів. /  Білай І.М. – Запоріжжя, 2018. – 74 с. 

22. Лабораторна діагностика. Практикум для самостійної аудиторної та 

позааудиторної роботи студентів фармацевтичних факультетів спеціальності 

«Фармація». / Павлов С.В., Горбачова С.В., Біленький С.А., Євсєєва Л.В., 

Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2017. – 96 с. 

23. Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів. Практикум для самостійної 

аудиторної та позааудиторної підготовки до практичних занять студентів  

IV курсу медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / 

Павлов С.В., Горбачова С.В., Бухтіярова Н.В., Євсєєва Л.В., Біленький С.А., 

Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2018. – 75 с. 
24. Медична і біологічна фізика. Практикум для студентів медичних факультетів. / 

Сливко Е.І., Мельникова О.З., Іванченко О.З., Мікаєлян Г.Р. – Запоріжжя,  

2017. – 100 с. 

25. Менеджмент и маркетинг в фармации. Модуль 1. Менеджмент в фармации. 

Практикум для студентів – іноземних громадян ІV курсу фармацевтичних 

факультетів спеціальності «Фармація». / Книш Є.Г., Демченко В.О., Ткаченко 

Н.О., Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2018. – 123 с. (рос.). 

26. Менеджмент у фармації та парфумерно-косметичній галузі. Маркетинг як 

інтегрована функція менеджменту. Модуль 1. Практикум для студентів 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології парфумерно-

косметичних засобів». / Ткаченко Н.О., Демченко В.О., Червоненко Н.М., 

Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2018. – 105 с. 

27. Менеджмент у фармації. Практикум для студентів фармацевтичних факультетів 

спеціальності «Фармація». / Книш Є.Г., Демченко В.О., Ткаченко Н.О., 

Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2018. – 123 с. 

28. Микробиология с основами иммунологии. Модуль 1. Практикум для студентів – 

іноземних громадян ІІ курсу фармацевтичних факультетів. / Камишний О.М., 

Ліснича А.М., Топол І.О. – Запоріжжя, 2018. – 76 с. (рос.). 

29. Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій, тканин та 

фізіологічних функцій. Практикум для студентів II курсу медичних факультетів 

спеціальності «Медицина». / Александрова К.В., Макоїд О.Б., Іванченко Д.Г., 

Крісанова Н.В., Рудько Н.П. – Запоріжжя, 2018. – 101 с. 

30. Нормальна фізіологія. Практикум для студентів І курсу фармацевтичних 

факультетів денної форми навчання. / Кущ О.Г., Тихоновська М.А., Бессараб Г.І., 

Морозова О.В., Сухомлінова І.Є., Омельянчик В.М., Степанова Н.В.,  

Жернова Н.П., Путілін Д.А., Прозорова Т.М., Шведова Т.А., Чернова Ю.В., 

Крашевський А.В., Романова К.Б. – Запоріжжя, 2018. – 88 с. 

31. Нормальна фізіологія. Практикум для студентів ІІ курсу медичних факультетів 

спеціальності «Лікувальна справа», які попередньо здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. / Кущ О.Г., Морозова О.В., 

Бессараб Г.І., Омельянчик В.М., Сухомлінова І.Є., Степанова Н.В.,  

Тихоновська М.А., Жернова Н.П., Бурега І.Ю., Путілін Д.А., Прозорова Т.М., 

Шведова Т.А., Чернова Ю.В., Крашевський А.В., Романова К.Б., Піртя Г.В. – 

Запоріжжя, 2018. – 143 с. 
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32. Нормальная физиология. Практикум для студентів – іноземних громадян І курсу 
фармацевтичних факультетів денної форми навчання. / Кущ О.Г.,  
Тихоновська М.А., Бессараб Г.І., Морозова О.В., Сухомлінова І.Є.,  
Омельянчик В.М., Степанова Н.В., Жернова Н.П., Путілін Д.А.,  
Прозорова Т.М., Шведова Т.А., Чернова Ю.В., Крашевський А.В.,  
Романова К.Б. – Запоріжжя, 2018. – 88 с. (рос.). 

33. Обстеження пацієнта та семіотика захворювань дитячого віку. Модуль 2. 
Практикум для студентів ІІІ курсу медичних факультетів. / Кизима Н.В.,  
Круть О.С., Радутна О.А. – Запоріжжя, 2017. – 110 с. 

34. Опорно-руховий апарат. Практикум для студентів І курсу медичних факультетів. / 
Григор’єва О.А., Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., Світлицький А.О., Артюх О.В., 

Чугін С.В.,  Щербаков М.С., Тополенко Т.А., Грінівецька Н.В., Абросімов Ю.Ю., 
Чернявський А.В., Матвєйшина Т.М., Таланова О.С., Апт О.А., Вовченко М.Б., 
Богданов П.В., Здовбіцька Ю.В., Брик В.І., Партеса А.О., Зінич О.Л. – 
Запоріжжя, 2018. – 172 с. 

35. Основи будови органічних сполук. Вуглеводні (алкани, циклоалкани, алкени, 
алкадіени, алкіни, арени) та їх функціональні похідні (галогенвмісні, 
нітрогенвмісні, сульфурвмісні сполуки, гидроксипохідні вуглеводів, альдегіди 
та кетони, карбонові кислоти та їх похідні). Модуль 1. Практикум для 
самостійної підготовки до практичних занять студентів ІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності 226 «Фармація». / Коваленко С.І., 
Прийменко Б.О., Кандибей К.І., Воскобойнік О.Ю., Казунін М.С., Білий А.К., 
Холодняк С.В., Антипенко О.М. – Запоріжжя, 2017. –  91 с. 

36. Основи догляду за хворими. Модуль 1. Практикум для самостійної аудиторної 
та позааудиторної підготовки до практичних занять і ліцензійного іспиту  
«Крок-Б» студентів І курсу медичних факультетів спеціальності 224 «Технології 
медичної діагностики та лікування». / Павлов С.В., Біленький С.А.,  
Горбачова С.В., Євсєєва Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 
2017. – 116 с. 

37. Основы строения органических соединений. Углеводороды (алканы, 
циклоалканы, алкены, алкадиены, алкины, арены) и их функциональные 
производные (галогенсодержащие, азотсодержащие, серосодержащие 
соединения, гидроксипроизводные углеводородов, альдегиды и кетоны, 
карбоновые кислоты и их производные). Модуль 1. Практикум для самостійної 
підготовки до практичних занять студентів – іноземних громадян ІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності 226 «Фармація». / Коваленко С.І., 
Прийменко Б.О., Кандибей К.І., Воскобойнік О.Ю., Казунін М.С., Білий А.К., 
Холодняк С.В., Антипенко О.М.  – Запоріжжя. – 2017. – 97 с. (рос.). 

38. Патологія ендокринної системи. Симптоматика, діагностика, основи лікування 
та профілактики. Модуль 1. Практикум для самостійної аудиторної та 
позааудиторної підготовки до практичних занять IІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / Павлов С.В.,  
Біленький С.А., Горбачова С.В., Бухтіярова Н.В., Євсєєва Л.В., Левченко К.В., 
Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2018. – 87 с. 

39. Патофізіологія органів і систем. Модуль 2. Практикум для студентів медичних 
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / Колесник Ю.М., 
Ганчева О.В., Абрамов А.В., Жулінський В.О., Ковальов М.М., Василенко Г.В., 
Мельнікова О.В., Іваненко Т.В., Грекова Т.А., Каджарян Є.В., Тiщенко С.В., 
Данукало М.В., Федотова М.І. – Запоріжжя, 2018. – 89 с. 
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40. Підготовка до «Крок-Б». Частина І. Практикум для самостійної аудиторної та 

позааудиторної підготовки до практичних занять студентів IV курсу медичних 

факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / Павлов С.В.,  

Горбачова С.В., Бухтіярова Н.В., Біленький С.А., Євсєєва Л.В., Левченко К.В., 

Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2018. – 113 с. 

41. Підготовка до «Крок-Б». Частина ІІ. Практикум для самостійної аудиторної та 

позааудиторної підготовки до практичних занять студентів IV курсу медичних 

факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / Павлов С.В.,  

Горбачова С.В., Бухтіярова Н.В., Біленький С.А., Євсєєва Л.В., Левченко К.В., 

Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2018. – 168 с. 

42. Підготовка до гематологічних методів дослідження. Визначення показників 

рідкої крові. Модуль 1. Практикум для самостійної аудиторної та 

позааудиторної підготовки до практичних занять студентів медичних 

факультетів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». 

/ Павлов С.В., Горбачова С.В., Бухтіярова Н.В., Біленький С.А., Євсєєва Л.В., 

Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

43. Спеціальна патоморфологія. Практикум для студентів ІІІ курсу медичних 

факультетів спеціальності «Стоматологія». / Туманський В.О., Тертишний С.І., 

Шаврін В.О., Шулятнікова Т.В. – Запоріжжя, 2018. – 108 с. 
44. Спеціальна патоморфологія. Практикум для студентів ІІІ курсу медичних факультетів 

спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / Туманський В.О.,  

Тетришний С.І., Шаврін М.А., Полковніков Ю.Ф., Шишкін М.А., Баударбекова М.М., 

Сиротін О.І., Вотєва В.Є. – Запоріжжя, 2018. – 84 с. 

45. Спланхнологія. Практикум для студентів І курсу медичних факультетів 

спеціальності. / Григор’єва О.А., Лебединець М.Г., Штанько І.Ф.,  

Світлицький А.О., Артюх О.В., Чугін С.В.,  Щербаков М.С., Тополенко Т.А., 

Грінівецька Н.В., Абросімов Ю.Ю., Чернявський А.В., Матвєйшина Т.М., 

Таланова О.С., Апт О.А., Вовченко М.Б., Богданов П.В., Здовбіцька Ю.В.,  

Брик В.І., Партеса А.О., Зінич О.Л. – Запоріжжя, 2018. – 90 с. 

46. Техніка лабораторних робіт. Практикум для самостійної аудиторної та 

позааудиторної  підготовки до практичних занять студентів I курсу медичних 

факультетів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». 

/ Павлов С.В., Горбачова С.В., Євсєєва Л.В., Бухтіярова Н.В., Біленький С.А., 

Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2018. – 80 с. 

47. Товарознавчий аналіз медичних товарів. Пакування, маркування. Модуль 1. 

Практикум для студентів ІV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 

«Фармація». / Книш Є.Г., Самко А.В., Суховий Г.П. – Запоріжжя, 2018. – 136 с. 

48. Товарознавчий аналіз фармацевтичних та парфумерно-косметичних товарів. 

Пакування, маркування, зберігання. Модуль 2. Практикум для студентів  

V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ»  заочної форми 

навчання. / Самко А.В., Суховий Г.П. – Запоріжжя, 2017. – 76 с. 

49. Топографічна, клінічна анатомія та оперативна хірургія у схемах та малюнках. 

Практикум для самостійної роботи студентів ІІ курсу медичних факультетів 

спеціальності «Стоматологія». / Григор’єва О.А., Лазарик О.Л.,  

Васильчишина Н.Ю., Дарій В.І. – Запоріжжя, 2017. – 77 с. 

50. Топографічна, клінічна анатомія та оперативна хірургія. Практикум для 

студентів ІІ-ІІІ курсів медичних факультетів спеціальності «Медицина». / 

Григор’єва О.А., Скаковський Е.Р. – Запоріжжя, 2018. – 145 с. 
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51. Українська мова як іноземна (фахова мова). Практикум для слухачів – 

іноземних громадян довузівського етапу підготовки. / Гайдук Н.П. – Запоріжжя, 

2018. – 108 с. 

52. Фармакогнозия. Фенольные соединения. Алкалоиды. Модуль 2. Практикум для 

студентів – іноземних громадян IIІ курсу фармацевтичних факультетів 

спеціальності «Фармація». / Тржецинський С.Д., Мозуль В.І., Денисенко О.М., 

Головкін В.В., Одинцова В.М. – Запоріжжя, 2018. – 106 с. (рос.). 

53. Фармакогнозія з основами фітокосметики. Модуль 1. Методи 

фармакогностичного аналізу. Первинні метаболіти. Терпеноїди. Тритерпеноїди. 

Кардіостероїди. Практикум для лабораторної та самостійної роботи студентів 

ІІІ курсу спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів».  

2-ге вид., доопрац. та доп. / Тржецинський С.Д., Денисенко О.М., Мозуль І.В., 

Головкін В.В., Одинцова В.М., Шевченко І.М. – Запоріжжя, 2017. – 274 с. 

54. Фармакогнозія. Методи фармакогностичного аналізу. ЛР, сировина рослинного 

і тваринного походження, яка містить вуглеводи, глікозиди, ліпіди, білки, 

вітаміни, органічні кислоти та ізопреноїди. Модуль 1. Практикум для 

лабораторної та самостійної роботи студентів ІІІ курсу  фармацевтичних  

факультетів спеціальності «Фармація». 2-ге вид., доопрац. та перероб. / 

Тржецинський С.Д., Доля В.С., Мозуль  В.І., Денисенко О.М., Головкін В.В., 

Одинцова В.М., Шевченко І.М.  – Запоріжжя, 2017. – 167 с. 

55. Фармакология и медицинская рецептура. Часть 1. Практикум для студентів 

студентів – іноземних громадян медичних факультетів спеціальності 

«Стоматологія». / Бєленічев І.Ф., Бухтіярова Н.В. – Запоріжжя, 2018. – 128 с. 

(рос.). 

56. Фармакология и медицинская рецептура. Часть 1. Практикум для студентів 

студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів спеціальностей 

«Лікувальна справа», «Педіатрія». / Бєленічев І.Ф., Бухтіярова Н.В., 

Моргунцова С.А. – Запоріжжя, 2018. – 131 с. (рос.). 

57. Фармакология и медицинская рецептура. Часть 2. Практикум для студентів 

студентів – іноземних громадян медичних факультетів спеціальності 

«Стоматологія». / Бєленічев І.Ф., Бухтіярова Н.В., Моргунцова С.А. – 

Запоріжжя, 2018. – 150 с. (рос.). 

58. Фармакология и медицинская рецептура. Часть 2. Практикум для студентів 

студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів спеціальностей 

«Лікувальна справа», «Педіатрія». / Бєленічев І.Ф., Бухтіярова Н.В., 

Моргунцова С.А. – Запоріжжя, 2018. – 148 с. (рос.). 

59. Фармакологія. VI семестр. Модуль 2. Практикум для студентів ІІІ курсу 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Тржецинський С.Д., 

Гречана О.В., Носуленко І.С., Кулинич Р.Л., Кініченко А.О., Цикало Т.О. – 

Запоріжжя, 2018. – 117 с. 

60. Фармацевтична хімія. Практикум для студентів фармацевтичних факультетів 

спеціальності «Фармація». / Каплаушенко А.Г., Щербак М.О. – Запоріжжя, 

2018. – 77 с. 

61. Фармацевтичне правознавство. Модуль 1. Практикум для самостійної роботи 

студентів фармацевтичних факультетів заочної форми навчання. / Алєксєєва І.М., 

Алексєєв О.Г., Аніщенко М.А. – Запоріжжя, 2017. – 100 с. 
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62. Физиология. Модуль 2. Практикум для студентів – іноземних громадян медичних 

факультетів спеціальності «Стоматологія». / Кущ О.Г., Степанова Н.В., 

Сухомлінова І.Є., Тихоновська М.А., Морозова О.В., Бесараб Г.І., Прозорова Т.М., 

Піртя Г.В. – Запоріжжя, 2017. – 175 с. (рос.). 
63. Фізіологія людини. Модуль 2. Практикум для студентів ІІ курсу медичних 

факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Кущ О.Г., Бессараб Г.І., 

Омельянчик В.М., Степанова Н.В., Морозова О.В., Сухомлінова І.Є.,  

Тихоновська М.А., Жернова Н.П., Путілін Д.А., Прозорова Т.М.,  

Кучковський О.М., Чернова Ю.В., Шведова Т.А., Крашевський А.В., Бурега І.Ю., 

Романова К.Б., Піртя Г.В. – Запоріжжя, 2018. – 147 с. 

64. Фізіологія людини. Модуль 2. Практикум для студентів ІІ курсу медичних 

факультетів спеціальності «Педіатрія». / Кущ О.Г., Бессараб Г.І., Омельянчик В.М., 

Степанова Н.В., Морозова О.В., Сухомлінова І.Є., Тихоновська М.А.,  

Жернова Н.П., Кучковський О.М., Путілін Д.А., Прозорова Т.М., Чернова Ю.В., 

Шведова Т.А., Крашевський А.В., Бурега І.Ю., Романова К.Б., Піртя Г.В. – 

Запоріжжя, 2018. – 147 с. 

65. Фізіологія. Модуль 1. Практикум для студентів ІІ курсу медичних факультетів 

спеціальності «Лікувальна справа», які попередньо здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (МК). / Кущ О.Г., Морозова О.В., 
Бесараб Г.І., Омельянчик В.М., Степанова Н.В., Сухомлінова І.Є.,  

Тихоновська М.А., Жернова Н.П., Путілін Д.А., Прозорова Т.М., Шведова Т.А., 

Бурега І.Ю., Крашевський А.В., Піртя Г.В. – Запоріжжя, 2017. – 107 с. 

66. Фізіологія. Модуль 2. Практикум для студентів медичних факультетів 

спеціальності «Стоматологія». / Кущ О.Г., Степанова Н.В., Сухомлінова І.Є., 

Тихоновська М.А., Морозова О.В.,  Бесараб Г.І., Прозорова Т.М., Піртя Г.В. – 

Запоріжжя, 2017. – 174 с. 

67. Фізіологія. Практикум для студентів І курсу медичних факультетів 

спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / Кущ О.Г., Бессараб Г.І., 

Морозова О.В., Омельянчик В.М., Тихоновська М.А., Сухомлінова І.Є., 

Степанова Н.В., Жернова Н.П., Шведова Т.А. – Запоріжжя, 2018. – 146 с. 

68. Хвороби цивілізації. Модуль 1. Практикум для самостійної аудиторної та 

позааудиторної підготовки до практичних занять та ліцензійного іспиту  

«Крок-М» студентів І курсу медичних факультетів спеціальності 224 

«Технології медичної діагностики та лікування». / Павлов С.В., Біленький С.А., 

Горбачова С.В., Євсєєва Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 

2017. – 96 с. 

69. Центральна нервова система, автономна нервова система, черепні нерви та 

органи чуття. Практикум для студентів І курсу медичних факультетів. / 

Григор’єва О.А., Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., Світлицький А.О.,  

Артюх О.В., Чугін С.В.,  Щербаков М.С., Тополенко Т.А., Грінівецька Н.В., 

Абросімов Ю.Ю., Чернявський А.В., Матвєйшина Т.М., Таланова О.С.,  

Апт О.А., Вовченко М.Б., Богданов П.В., Здовбіцька Ю.В., Брик В.І.,  

Партеса А.О., Зінич О.Л. – Запоріжжя, 2018. – 93 с. 

70. Action potentials. (Потенціал дії). Практикум для студентів – іноземних 

громадян І курсу медичних факультетів. / Лукіна Г.М., Мікаєлян Г.Р., 

Прокопченко О.Є. – Запоріжжя, 2018. –  98 с. (англ.). 

71. Biochemistry. Module 1. Common regularities of metabolism and energy exchange in 

humans. Metabolism of carbohydrates, lipids and amino acids and its regulation. 

(Біологічна хімія. Модуль 1. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм 
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вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція).  Практикум для самостійної 

аудиторної та позааудиторної підготовки до практичних занять та ліцензійного 

іспиту «Крок-1» студентів – іноземних громадян ІІ курсу спеціальності  

222 «Медицина». / Александрова К.В., Крісанова Н.В., Рудько Н.П.,  

Іванченко Д.Г. – Запоріжжя, 2017. – 99 с. (англ.). 

72. Cytology, embryology, general histology. (Цитологія, ембріологія, загальна 

гістологія). Практикум для самостійної та індивідуальної позааудиторної роботи 

студентів – іноземних громадян I курсу медичних факультетів. / Алієва О.Г., 

Макєєва Л.В. – Запоріжжя, 2017. – 70 с. (англ.). 

73. English language. (Англійська мова). Практикум для студентів – іноземних 

громадян І курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». /  

Трегуб С.Є. – Запоріжжя, 2018. – 73 с. (англ.). 

74. Essentials of Medical English. (Професійна англійська для медиків). Практикум 

для студентів медичних факультетів спеціальностей «Медицина» і «Педіатрія». 

/ Гордієнко О.В., Мирошниченко О.А., Неруш А.В., Орел-Халік Ю.В., 

Сазанович Л.В., Соляненко О.Л. – Запоріжжя, 2018. – 163 с. (англ.). 

75. General Pathology. (Загальна патологія). Практикум для студентів – іноземних 

громадян ІІІ курсу медичних факультетів. /  Тертишний С.І., Туманський В.О., 

Баударбекова М.М., Коваленко І.С., Пирогова З.О. – Запоріжжя, 2018. – 71 с. 

(англ.). 

76. Heart contraction and vessels. (Скорочення серця і судин). Практикум для 

студентів – іноземних громадян І курсу медичних факультетів. / Лукіна Г.М., 

Мікаєлян Г.Р., Прокопченко О.Є. – Запоріжжя, 2018. –  71 с. (англ.). 

77. Histology of internal organs. (Гістологія внутрішніх органів). Практикум для 

самостійної та індивідуальної позааудиторної роботи студентів – іноземних 

громадян II курсу медичних факультетів. / Алієва О.Г., Макєєва Л.В. – 

Запоріжжя, 2017. – 81 с. (англ.). 

78. Master your English skills. (Вдосконалюй англійську). Практикум для студентів – 

іноземних громадян І-ІІ курсів фармацевтичних факультетів спеціальностей 

«Фармація», «ТПКЗ» заочної форми навчання. / Орел-Халік Ю.В., 

Мирошниченко О.А. – Запоріжжя, 2018. – 139 с. (укр.-англ.). 

79. Molecular biology. The biochemistry of cell-to-cell interrelations. (Молекулярна 

біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій, тканин та фізіологічних функцій). 

Практикум для студентів – іноземних громадян II курсу медичних факультетів 

спеціальності «Медицина». / Александрова К.В., Рудько Н.П., Крісанова Н.В., 

Іванченко Д.Г. – Запоріжжя, 2018. – 106 с. (англ.). 

80. Muscle contraction. (М’язове скорочення). Практикум для студентів – іноземних 

громадян І курсу медичних факультетів. / Лукіна Г.М., Мікаєлян Г.Р., 

Прокопченко О.Є. – Запоріжжя, 2018. –  90 с. (англ.). 

81. Normal physiology. (Нормальна фізіологія). Практикум для підготовки до 

ліцензійного іспиту «Крок-1» студентів – іноземних громадян ІІ курсу 

медичних факультетів. / Кущ О.Г., Сухомлінова І.Є., Тихоновська М.А. – 

Запоріжжя, 2017. – 144 с. (англ.). 

82. Pharmacology. Module 1. (Фармакологія. Модуль 1). Практикум для студентів 

студентів – іноземних громадян медичних факультетів. / Бєленічев І.Ф., Самура 

І.Б., Неруш А.В. – Запоріжжя, 2018. – 95 с. (англ.). 
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83. Pharmacology. Module 2. (Фармакологія. Модуль 2). Практикум для студентів – 

іноземних громадян медичних факультетів. / Бєленічев І.Ф., Самура І.Б.,  

Неруш А.В., Нефьодов А.А. – Запоріжжя, 2018. – 93 с. (англ.). 

84. Systemic Pathology. (Системна патологія). Практикум для студентів – іноземних 

громадян ІІІ курсу медичних факультетів. / Тертишний С.І., Туманський В.О., 

Баударбекова М.М., Коваленко І.С., Пирогова З.О. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

(англ.). 

85. We Are Just Beginners. (Ми починаємо). Практикум для студентів – іноземних 

громадян І курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», 

«Педіатрія», «Технології медичної діагностики та лікування» (базовий рівень 

навчання). / Неруш А.В., Соляненко О.Л. – Запоріжжя, 2018. – 111 с. (укр.-

англ.). 

 

Збірники тестових завдань  – 65 

1. Акушерство та гінекологія. Збірник тестових завдань для підготовки студентів 

VI курсу медичних факультетів до ліцензійного іспиту «Крок-2». / Залізняк В.О. 

– Запоріжжя, 2018. – 98 с. 

2. Акушерство та гінекологія. Модуль 4. Збірник тестових завдань для проведення 

підсумкового модульного контролю студентів VI курсу медичних факультетів. / 

Залізняк В.О. – Запоріжжя, 2018. – 111 с. 

3. Акушерство та гінекологія. Модуль 4. Збірник тестових завдань для проведення 

поточного модульного контролю студентів VI курсу медичних факультетів. / 

Залізняк В.О. – Запоріжжя, 2018. – 94 с. 

4. Аналітична хімія. Збірник завдань для студентів фармацевтичних факультетів 

заочної форми навчання спеціальності 226 «Фармація». / Васюк С.А.,  

Коржова А.С. – Запоріжжя, 2017. – 114 с. 

5. Англійська мова за професійним спрямуванням. Збірник тестових завдань для 

студентів II курсу медичних факультетів 222 «Медицина». / Сазанович Л.В. – 

Запоріжжя, 2017. – 79 с. (укр.-англ.). 

6. Біологічна хімія. Збірник тестових завдань для підготовки студентів ІІ курсу 

спеціальності «Медицина» до ліцензійного іспиту «Крок-1». / Александрова К.В., 

Романенко М.І., Іванченко Д.Г., Макоїд О.Б., Швець В.М., Крісанова Н.В., 

Шкода О.С., Рудько Н.П., Сінченко Д.М., Васильєв Д.А., Саліонов В.О., 

Михальченко Є.К. – Запоріжжя, 2018. – 135 с. 

7. Виробнича практика з організації та економіки фармації. Збірник ситуаційних 

тестових завдань для підготовки студентів фармацевтичних факультетів 

спеціальності «Фармація». / Книш Є.Г., Литвиненко О.В., Сінча Н.І.,  

Дондик Н.Я., Демченко В.О., Кравченко Т.В. – Запоріжжя, 2018. – 90 с. 

8. Гематология. Збірник тестових завдань для підготовки студентів – іноземних 

громадян VI курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа» до 

ліцензійного іспиту «Крок-2». / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Данюк І.О.,  

Самура Б.Б., Шеховцева Т.Г., Токаренко І.І., Чорна І.В., Свистун С.І.,  

Шевченко М.В., Склярова Н.П. – Запоріжжя, 2017. – 70 с. (рос.). 

9. Загальні принципи клініко-лабораторної діагностики захворювань внутрішніх 

органів. Збірник тестових завдань та ситуаційних задач для студентів IІI курсу 

медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / 

Михайловська Н.С., Міняйленко Л.Є. – Запоріжжя, 2018. – 126 с. 
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10. Збірник тестів для підготовки студентів до ліцензійного інтегрованого іспиту 

«Крок-1. Фармація». / Монайкіна Ю.В., Корнієвський Ю.І., Крісанова Н.В., 

Ліснича А.М., Іваненко Т.В., Тржецинський С.Д., Гречана О.В.,  

Воскобойнік О.Ю., Білий А.К., Чернега Г.В. – Запоріжжя, 2017. – 100 с. 

11. Клиническая гастроэнтерология. Збірник тестових завдань для студентів – 

іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів. / Доценко С.Я.,  

Рекалов Д.Г., Токаренко І.І., Токаренко О.О., Афанасьєв А.В., Шевченко М.В., 

Чорна І.В., Сичов Р.О., Медведчук Г.Я., Шеховцева Т.Г., Самура Б.Б., 

Кравченко В.І., Кулинич О.В., Склярова Н.П., Тягла В.М. – Запоріжжя, 2018. – 

80 с. (рос.). 
12. Клиническая иммунология и аллергология. Збірник тестових завдань для студентів 

– іноземних громадян V курсу медичних факультетів. / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., 
Токаренко І.І., Токаренко О.О., Афанасьєв А.В., Шевченко М.В., Чорна І.В., Сичов 
Р.О., Медведчук Г.Я., Шеховцева Т.Г., Самура Б.Б., Кравченко В.І., Кулинич О.В., 
Склярова Н.П., Тягла В.М. – Запоріжжя, 2018. – 71 с. (рос.). 

13. Клінічна гастроентерологія. Збірник тестових завдань для студентів VІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Доценко С.Я.,  
Рекалов Д.Г., Токаренко І.І., Токаренко О.О., Афанасьєв А.В., Шевченко М.В., 
Чорна І.В., Сичов Р.О., Медведчук Г.Я., Шеховцева Т.Г., Самура Б.Б.,  
Кравченко В.І., Кулинич О.В., Склярова Н.П., Тягла В.М. – Запоріжжя, 2018. – 77 с. 

14. Клінічна імунологія та алергологія. Збірник тестових завдань. / Доценко С.Я., 
Рекалов Д.Г., Токаренко І.І., Токаренко А.А., Афанасьєв А.В., Шевченко М.В., 
Чорна І.В., Сичов Р.О., Медведчук Г.Я., Шеховцева Т.Г., Самура Б.Б., 
Кравченко В.І., Кулініч А.В., Склярова Н.П., Шевченко М.В., Сичов Р.А.,  
Тягла В.М. – Запоріжжя, 2017. – 76 с. 

15. Клінічна пульмонологія. Збірник тестових завдань для студентів V курсу 
медичних факультетів. / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Токаренко І.І.,  
Токаренко О.О., Шеховцева Т.Г., Кулинич О.В. Кулинич Т.В., Свистун С.І., 
Медведчук Г.Я., Самура Б.Б., Кравченко В.І., Склярова Н.П., Данильченко Л.П., 
Шевченко М.В., Чорна І.В., Сичов Р.О., Тягла В.М., Данюк І.О. – Запоріжжя, 
2018. – 90 с. 

16. Клінічна ревматологія. Збірник тестових завдань для студентів VІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Доценко С.Я., 
Рекалов Д.Г., Токаренко І.І., Токаренко О.О., Шеховцева Т.Г., Кулинич О.В. 
Кулинич Т.В., Медведчук Г.Я., Самура Б.Б., Кравченко В.І., Склярова Н.П., 
Данильченко Л.П., Шевченко М.В., Чорна І.В., Сичов Р.О., Данюк І.О. – 
Запоріжжя, 2018. – 86 с. 

17. Клінічна фармакологія. Модуль 1. ІХ-Х семестри. Збірник тестових завдань для 
підготовки до модульного контролю студентів медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія». / 
Крайдашенко О.В., Кремзер О.О., Главацький О.М., Свинтозельський О.О. – 
Запоріжжя, 2017. – 101 с. 

18. Клінічна фармація. Збірник тестових завдань для підготовки до іспиту «Крок-3» 
провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». Частина 1. 2-ге вид., 
доопрац. та допов.  / Білай І.М., Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О., 
Красько М.П. – Запоріжжя, 2018. – 78 с. 

19. Клінічна фармація. Збірник тестових завдань для підготовки до іспиту «Крок-3» 
провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». Частина 2. 2-ге вид., 
доопрац. та допов.  / Білай І.М., Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О., 
Красько М.П. – Запоріжжя, 2018. – 75 с. 
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20. Клінічна фармація. Модуль 1. VIII семестр. Збірник тестових завдань для 
підготовки до практичних занять і ліцензійного іспиту «Крок-2. Фармація» для 
студентів фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О. – Запоріжжя, 2018. – 113 с. 

21. Клінічна фармація. Модуль 2, ІХ семестр. Збірник тестових завдань для 
підготовки до практичних занять і ліцензійного іспиту «Крок-2 «Фармація» 
студентів фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Крайдашенко О.В., Свинтозельский О.О. – Запоріжжя, 2018. – 152 с. 

22. Клінічна фармація. Модуль 3, Х семестр. Збірник тестових завдань для 
підготовки до практичних занять і ліцензійного іспиту «Крок-2 «Фармація» 
студентів фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Крайдашенко О.В., Білай І.М., Свинтозельский О.О., Стець Р.В. – Запоріжжя, 
2018. – 166 с. 

23. Косметологія. Збірник тестів для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» 
для студентів фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології 
парфумерно-косметичних засобів». / Василенко А.В., Макуріна Г.І. – 
Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

24. Медична біологія. Збірник тестових завдань для студентів І курсу медичних 
факультетів спеціальності «Стоматологія». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., 
Попович А.П., Павліченко В.І., Малєєва Г.Ю., Гавриленко К.В., Андреєва О.О., 
Вальчук Т.С. – Запоріжжя, 2018. – 140 с. 

25. Менеджмент та маркетинг у фармації. Збірник тестових завдань для підготовки 
до ліцензійного іспиту «Крок-2» студентів фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Книш Є.Г., Демченко В.О., Ткаченко Н.О., 
Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2018. – 111 с. 

26. Молекулярно-клітинний та організмовий рівні організації життя. Збірник 
тестових завдань для студентів І курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Попович А.П., Павліченко В.І., 
Малєєва Г.Ю., Гавриленко К.В., Андреєва О.О., Вальчук Т.С. – Запоріжжя, 
2018. – 72 с. 

27. Настої і відвари. Лініменти. Мазі. Супозиторії. Пілюлі. Ін’єкційні розчини. Очні 
лікарські форми. Лікарські форми з антибіотиками. Несумісності. Збірник 
тестових завдань для студентів ІV курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., 
Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2018. – 173 с. 

28. Неврологія. Збірник тестових завдань для студентів IV курсу медичних 
факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Козьолкін О.А.,  
Сікорська М.В., Візір І.В., Лапонов О.В. – Запоріжжя, 2018. – 369 с. 

29. Нефрология. Збірник тестових завдань для підготовки студентів – іноземних 
громадян VI курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа» до 
ліцензійного іспиту «Крок-2». / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Данюк І.О., 
Шеховцева Т.Г., Медведчук Г.Я., Токаренко І.І., Чорна І.В., Свистун С.І., 
Шевченко М.В., Склярова Н.П. – Запоріжжя, 2017. – 70 с. (рос.). 

30. Організація роботи аптечних та парфумерно-косметичних закладів. Модуль 1. 
Збірник тестових завдань для самостійної роботи студентів ІV курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології парфумерно-
косметичних засобів». / Книш Є.Г., Сінча Н.І., Литвиненко О.В., Дондик Н.Я., 
Демченко В.О. – Запоріжжя, 2017. – 107 с. 

31. Організація роботи аптечних та парфумерно-косметичних закладів. Модуль 1. 
Збірник тестових завдань для практичної роботи студентів ІV курсу 
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фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології парфумерно-
косметичних засобів». / Книш Є.Г., Сінча Н.І., Литвиненко О.В., Дондик Н.Я., 
Демченко В.О. – Запоріжжя, 2017. – 156 с. 

32. Організація фармацевтичного забезпечення населення. Модуль 1. Збірник 
тестових завдань для самостійної роботи студентів ІV курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Книш Є.Г., Сінча Н.І.,  
Литвиненко О.В., Дондик Н.Я., Демченко В.О. – Запоріжжя, 2017. – 101 с. 

33. Організація фармацевтичного забезпечення населення. Модуль 1. Збірник 

тестових завдань для практичної роботи студентів ІV курсу фармацевтичних 

факультетів спеціальності «Фармація». / Книш Є.Г., Сінча Н.І.,  

Литвиненко О.В., Дондик Н.Я., Демченко В.О. – Запоріжжя, 2017. – 154 с. 

34. Основи економіки і системи обліку у фармації. Модуль 2. Збірник ситуаційних 

тестових завдань для студентів IV курсу фармацевтичних факультетів 

спеціальностей «Фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів». / 

Книш Є.Г., Литвиненко О.В., Сінча Н.І., Дондик Н.Я., Демченко В.О., 

Кравченко Т.В. – Запоріжжя, 2018. – 100 с. 

35. Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб. Симптоми та 

синдроми при захворюваннях внутрішніх органів. Модуль 1. Збірник тестових 

завдань для підсумкового  контролю знань студентів ІІ курсу медичних 

факультетів спеціальності «Стоматологія». / Михайловська Н.С., Олійник Т.В. – 

Запоріжжя, 2017. – 118 с. 

36. Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб. Симптоми та 

синдроми при захворюваннях внутрішніх органів. Модуль 1, 2. Збірник 

тестових завдань для підсумкового  контролю знань студентів ІІ курсу 

медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / 

Михайловська Н.С., Лісова О.О. – Запоріжжя, 2017. – 112 с. 

37. Основні методи обстеження хворого в клініці внутрішніх хвороб. Модуль 1. 

Збірник тестів для підготовки до підсумкового модульного контролю студентів 

ІІІ курсу медичних факультетів. / Сиволап В.В., Лукашенко Л.В.,  

Лихасенко І.В., Олійник О.І., Авраменко Н.Ф., Герасько М.П., Жеманюк С.П., 

Кравченко Т.В., Курілець Л.О., Полівода С.В. – Запоріжжя, 2017. – 73 с. 

38. Основные методы обследования больных  в клинике внутренних болезней. 

Модуль 1. Збірник тестів для підготовки до підсумкового модульного контролю 

студентів – іноземних громадян медичних факультетів. / Сиволап В.В., 

Лукашенко Л.В., Лихасенко І.В., Олійник О.І., Авраменко Н.Ф., Герасько М.П., 

Жеманюк С.П., Кравченко Т.В., Курілець Л.О., Полівода С.В. – Запоріжжя, 

2017. – 74 с. (рос.). 

39. Офтальмологія. Збірник тестових завдань для студентів IV курсу  медичних 

факультетів. / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Поплавська І.О. – Запоріжжя, 

2017. – 70 с. 

40. Патоморфологія. Збірник ситуаційних завдань для студентів ІІ-ІІІ курсів 

медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / Туманський В.О., 

Тертишний С.І., Шаврін В.О., Шулятнікова Т.В. – Запоріжжя, 2018. – 191 с. 

41. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя. 

Збірник тестових завдань для студентів І курсу медичних факультетів 

спеціальності «Медицина». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Попович А.П., 

Павліченко В.І., Малєєва Г.Ю., Гавриленко К.В., Андреєва О.О., Вальчук Т.С. – 

Запоріжжя, 2018. – 84 с. 
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42. Порошки. Рідкі лікарські форми. Розчини ВМС. Колоїдні розчини. Суспензії. 
Емульсії. Збірник тестових завдань для студентів ІV курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., Пухальська І.О., 
Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – 
Запоріжжя, 2018. – 106 с. 

43. Роль лікаря-стоматолога в профілактиці хвороб внутрішніх органів дихання, 
кровообігу, травлення та ревматичних хвороб. Модуль 1. Збірник тестових 
завдань для студентів III курсу медичних факультетів спеціальності 
«Стоматологія». / Михайловська Н.С., Міняйленко Л.Є. – Запоріжжя, 2018. – 
239 с. 

44. Роль лікаря-стоматолога в профілактиці хвороб внутрішніх органів. Модуль 2. 
Збірник тестових завдань для студентів IV курсу медичних факультетів 
спеціальності «Стоматологія». / Михайловська Н.С., Олійник Т.В. – Запоріжжя, 
2018. – 220 с. 

45. Роль сімейного лікаря у наданні медичної допомоги в амбулаторних умовах. 
Збірник тестових завдань для студентів VI курсу медичних факультетів. / 
Михайловська Н.С., Олійник Т.В. – Запоріжжя, 2018. – 272 с. 

46. Технологія екстемпоральних лікарських і косметичних засобів. Модуль 1. 
Збірник тестових завдань для студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів». / Гладишев В.В., 
Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П.,  
Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2017. – 106 с. 

47. Технологія екстемпоральних лікарських і косметичних засобів. Модуль 2. 
Збірник тестових завдань для студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів». / Гладишев В.В., 
Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П.,  
Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2017. – 174 с. 

48. Товарознавчий аналіз медичних та фармацевтичних товарів. Пакування, 
маркування, зберігання. Модуль 1. Збірник тестових завдань для студентів  
ІV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ». / Книш Є.Г.,  
Самко А.В., Суховий Г.П. – Запоріжжя, 2018. – 90 с. 

49. Товарознавчий аналіз медичних товарів. Пакування, маркування. Модуль 1. 
Збірник тестових завдань для студентів ІV курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Книш Є.Г., Самко А.В., Суховий Г.П. – Запоріжжя, 
2018. – 152 с. 

50. Товарознавчий аналіз фармацевтичних та медичних товарів. Пакування, 
маркування. Модуль 2. Збірник тестових завдань для студентів V курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Книш Є.Г.,  
Самко А.В., Суховий Г.П. – Запоріжжя, 2017. – 96 с. 

51. Товарознавчий аналіз фармацевтичних та парфумерно-косметичних товарів. 
Пакування, маркування, зберігання. Модуль 2. Збірник тестових завдань для 
студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ». /  
Самко А.В., Суховий Г.П. – Запоріжжя, 2017. – 72 с. 

52. Фармакогнозія. Збірник тестів для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1, 2. 
Фармація» для студентів ІІ, ІІІ, V курсів фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Корнієвська В.Г., Мозуль В.І. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

53. Фармакогнозія. Збірник тестових завдань з коментарями для підготовки до 
ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-2» студентів ІІІ, V курсів 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Мозуль В.І.,  
Головкін В.В., Денисенко О.М., Одинцова В.М. – Запоріжжя, 2017. – 136 с. 
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54. Фармакологія. Збірник тестових завдань з поясненнями для контролю знань та 

підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» для студентів ІІІ курсу 

фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ». / 

Тржецинський С.Д., Гречана О.В., Носуленко І.С., Кулинич Р.Л.,  

Кініченко А.О., Цикало Т.О. – Запоріжжя, 2018. – 135 с. 

55. Фармакотерапія. Модуль 1. Субмодуль І. VІІ семестр. Збірник тестових завдань 

для підготовки до модульного контролю студентів ІV курсу фармацевтичних 

факультетів спеціальності «Фармація». / Крайдашенко О.В., Білай І.М., 

Свинтозельський О.О., Долінна М.О., Главацький О.М. – Запоріжжя, 2017. – 130 с. 

56. Фармакотерапія. Модуль 1. Субмодуль ІІ. VІІ семестр. Збірник тестових завдань 

для підготовки до модульного контролю студентів ІV курсу фармацевтичних 

факультетів спеціальності «Фармація». / Крайдашенко О.В., Білай І.М., 

Свинтозельський О.О., Долінна М.О., Главацький О.М. – Запоріжжя, 2017. – 128 с. 

57. Фармацевтична аромологія. Збірник тестових завдань для студентів ІV курсу 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології парфумерно-

косметичних засобів». / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., 

Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2018. – 78 с. 

58. Фармацевтична технологія, фармацевтичний аналіз лікарських засобів. 

Фармакогнозія. Збірник тестових завдань з поясненнями для підготовки до 

ліцензійного іспиту «Крок-3. Фармація» провізорів-інтернів спеціальності 

«Загальна фармація». / Мазулін Г.В., Смойловська Г.П., Берест Г.Г.,  

Андрєєва Г.Т., Хортецька Т.В., Бігдан О.А., Малюгіна О.О., Фуклева Л.А., 

Лукіна І.А., Дуюн І.Ф. – Запоріжжя, 2018. – 96 с. 

59. Хімія. Збірник тестів. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Похмьолкіна С.О., 

Чернега Г.В., Варинський Б.О., Юрченко І.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., 

Кучерявий Ю.М. – Запоріжжя, 2017. – 75 с. 

60. Хірургічна та терапевтична стоматологія. Збірник тестових завдань для 

проведення комплексної контрольної роботи для студентів ІІІ-ІV курсів 

медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / Возний О.В.,  

Чертов С.О., Бурега Ю.О., Возна І.В., Кокарь О.О., Маслова І.М. – Запоріжжя, 

2017. – 78 с. (укр.-рос.). 

61. Botany. (Ботаніка). Збірник тестів з поясненнями для підготовки до ліцензійного 

іспиту «Крок-1. Фармація» для студентів – іноземних громадян ІІ-ІІІ курсів 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Корнієвський Ю.І., 

Корнієвська В.Г., Мазулін Г.В. – Запоріжжя, 2018. – 82 с. (англ.). 

62. Medical biology. (Медична біологія). Збірник тестових завдань для студентів – 

іноземних громадян І курсу медичних факультетів. / Приходько О.Б.,  

Попович А.П., Ємець Т.І., Малєєва Г.Ю., Гавриленко К.В., Вальчук Т.С. – 

Запоріжжя, 2018. – 79 с. (англ.). 

63. Obstetrics and gynecology. Modul 4. (Акушерство та гінекологія. Модуль 4). 

Збірник тестових завдань для студентів – іноземних громадян VІ курсу 

медичних факультетів. / Круть Ю.Я., Амро І.Г., Богомолова О.А. – Запоріжжя, 

2018. – 70 с. (англ.). 

64. Primary role of family medicine in the Рublic health system. (Первинна роль 

сімейної медицини в системі охорони здоров’я). Збірник тестових завдань для 

студентів – іноземних громадян VI курсу спеціальності «Лікувальна справа». / 

Михайловська Н.С., Грицай Г.В., Олійник Т.В., Міняйленко Л.Є., Стецюк І.О. – 

Запоріжжя, 2018. – 195 с. (англ.). 
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65. The basic methods of examination of the patients in clinic of internal diseases. 

Module 1. (Основні методи обстеження хворого в клініці внутрішніх хвороб. 

Модуль 1). Збірник тестів для підготовки до підсумкового модульного 

контролю студентів – іноземних громадян медичних факультетів. /  

Сиволап В.В., Лихасенко І.В., Олійник О.І., Авраменко Н.Ф., Герасько М.П., 

Жеманюк С.П., Курілець Л.О. – Запоріжжя, 2017. – 71 с. (англ.). 

 

Електронні видання – 183 

1. Актуальні питання клінічної патоморфології. Сценарій online курсу для 

студентів V курсу спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / 

Тертишний С.І., Вотєва В.Є. – Запоріжжя, 2018.  

2. Актуальні питання неонатології. Сценарій online курсу для самостійної роботи 

студентів VІ курсу медичних факультетів. / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., 

Гиря О.М., Каменщик А.В., Пашкова О.Є., Крайня Г.В., Лебединець О.М., 

Самойлик К.В., Сидорова І.В., Ярцева М.О. – Запоріжжя, 2017. 

3. Аналітична хімія. Сценарій online курсу для студентів ІІ курсу фармацевтичних 

факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Васюк С.О., 

Коржова А.С., Нагорна Н.О., Жук Ю.М., Малецька О.Р., Донченко А.О. – 

Запоріжжя, 2018.  

4. Анатомія людини. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів І 

курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». /  

Григор’єва О.А., Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., Світлицький А.О.,  

Артюх О.В., Чугін С.В., Щербаков М.С., Тополенко Т.А., Грінівецька Н.В., 

Абросімов Ю.Ю., Чернявський А.В., Матвєйшина Т.М., Таланова О.С.,  

Апт О.А., Вовченко М.Б., Богданов П.В., Здовбіцька Ю.В., Брик В.І.,  

Партеса А.О., Зінич О.Л. – Запоріжжя, 2018.  

5. Анатомія органу зору. Сучасні методи діагностики у офтальмології. Навчально-

методичний посібник для лікарів-інтернів спеціальності «Офтальмологія». 

Електронне видання. / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Цибульська Т.Є., 

Костровська К.О., Михальчик С.В. – Запоріжжя, 2018. (34 Mb). 

6. Аспекты падежей. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів – 

іноземних громадян І курсу спеціальності «Медицина». / Гейченко К.І., 

Коновальчук Н.О. – Запоріжжя, 2018. (рос.). 

7. Биологическая химия. Модуль 1. Сценарій online курсу для студентів – 

іноземних громадян ІІІ курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація». / 

Александрова К.В., Романенко М.І., Іванченко Д.Г., Макоїд О.Б., Шкода О.С., 

Сінченко Д.М. – Запоріжжя, 2018. (рос.). 

8. Біофармація. Сценарій online курсу для студентів V курсу фармацевтичних 

факультетів спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., Бірюк І.А.,  

Курінний А.В., Пучкан Л.О., Ал Зедан Фаді. – Запоріжжя, 2018.  

9. Введение в профессию: научная речь. Сценарій online курсу для самостійної 

роботи студентів – іноземних громадян ІІ курсу спеціальності «Медицина». / 

Гейченко К.І., Рагріна Ж.М. – Запоріжжя, 2018. (рос.). 

10. Ведення хворих із найпоширенішими захворюваннями внутрішніх органів в 

амбулаторних умовах. Навчально-методичний посібник  для студентів VІ курсу 

медичних факультетів. Електронне видання. / Михайловська Н.С., Шершньова О.В., 

Грицай Г.В., Кулинич Т.О., Лісова О.О. – Запоріжжя, 2017. (575 Mb). 
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11. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ендокринологічній 

клініці. Невідкладні стани в ендокринології. Сценарій online курсу для 

самостійної роботи студентів медичних факультетів спеціальностей 

«Лікувальна справа», «Педіатрія». / Сиволап В.Д., Каджарян В.Г.,  

Солов’юк О.О.  – Запоріжжя, 2017. 

12. Вікова макулярна дегенерація сітківки. Навчально-методичний посібник для 

студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». 

Електронне видання. / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Поплавська І.О., 

Костровська К.О., Михальчик С.В. – Запоріжжя, 2018. (15 Mb). 

13. Внутрішня медицина. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів 

медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / 

Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Данюк І.О., Кравченко С.І., Токаренко І.І.,  

Кулинич О.В., Склярова Н.П., Чорна І.В., Самура Б.Б., Шеховцева Т.Г., 

Медведчук Г.Я. – Запоріжжя, 2017.  

14. Вроджена глаукома. Навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів 

спеціальності «Офтальмологія». Електронне видання. /  Завгородня Н.Г., 

Саржевська Л.Е., Резніченко Ю.Г., Цибульська Т.Є., Михальчик С.В. – 

Запоріжжя, 2018. (49 Mb). 

15. Вступ у фармацію. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни для студентів І курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226  «Фармація, промислова 

фармація». / Панасенко О.І., Буряк В.П., Кремзер О.А., Мельник І.В.,  

Парченко В.В., Постол Н.А., Гоцуля А.С., Куліш С.М., Щербина Р.О.,  

Сафонов А.А., Данільченко Д.М. – Запоріжжя, 2018. (256 Mb). 

16. Вторинна глаукома. Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу 

медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». Електронне видання. 

/ Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Поплавська І.О., Костровська К.О., 

Михальчик С.В. – Запоріжжя, 2018. (10 Mb). 

17. Гігієна та екологія. Сценарій online курсу для студентів ІІ курсу медичних 

факультетів спеціальності «Стоматологія» денної форми навчання. /  

Севальнєв А.І., Куцак А.В., Кірсанова О.В., Федорченко Р.А., Соколовська І.А., 

Шаравара Л.П., Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 2018.  

18. Гігієна та промислова санітарія. Сценарій online курсу для студентів ІІІ курсу 

спеціальності  «ТКПЗ». / Севальнєв А.І., Кірсанова О.В., Федорченко Р.А., 

Соколовська І.А., Куцак А.В., Шаравара Л.П., Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 2018.  

19. Гігієна у фармації та екологія. Сценарій online курсу для студентів ІІ курсу 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Севальнєв А.І., 

Шаравара Л.П., Кірсанова О.В., Федорченко Р.А., Куцак А.В., Соколовська І.А., 

Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 2018.  

20. Гігієна у фармації. Сценарій online курсу для студентів ІІІ курсу спеціальності 

226 «Фармація, промислова фармація» денної форми навчання. / Севальнєв А.І., 

Шаравара Л.П., Кірсанова О.В., Федорченко Р.А., Соколовська І.А., Куцак А.В., 

Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 2018. 

21. Гігієнічна експертиза факторів виробничого середовища. Гігієна харчування. 

Сценарій online курсу для студентів ІV курсу медичних факультетів 

спеціальності «Лабораторна діагностика». / Севальнєв А.І., Соколовська І.А., 

Шаравара Л.П., Кірсанова О.В., Куцак А.В., Волкова Ю.В., Федорченко Р.А. – 

Запоріжжя, 2018. 
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22. Дистрофічні захворювання органу зору. Навчально-методичний посібник для 

лікарів-інтернів спеціальності «Офтальмологія».  Електронне видання. / 

Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Івахненко О.М., Михальчик С.В. – 

Запоріжжя, 2018. (525 Mb). 

23. Дитячі інфекційні захворювання. Сценарій online курсу для самостійної роботи 

студентів VI курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / 

Усачова О.В., Конакова О.В, Дралова О.А., Пахольчук Т.М., Сіліна Є.А. – 

Запоріжжя, 2017.  

24. Дитячі хвороби. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни для студентів VІ курсу ЗВО освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст» напряму підготовки 1201 медицина спеціальності  7.12010002 

«Педіатрія». / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., Гиря О.М., 

Каменщик А.В., Самойлик К.В., Сидорова І.В., Лебединець А.М., Ярцева М.О., 

Крайня Г.В. – Запоріжжя, 2018. (117 Mb). 

25. Диференційна діагностика в неонатології. Невідкладні стани. Сценарій online 

курсу для позааудиторної самостійної роботи студентів VІ курсу медичних 

факультетів. / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Гиря О.М., Каменщик А.В., 

Пашкова О.Є., Крайня Г.В., Лебединець О.М., Самойлик К.В., Сидорова І.В., 

Ярцева М.О. – Запоріжжя, 2017.  
26. Диференційна діагностика хвороб органів cечовивідної системи у дітей. 

Невідкладні стани. Сценарій online курсу для позааудиторної самостійної роботи 

студентів VІ курсу медичних факультетів. / Леженко Г.О.,  

Резніченко Ю.Г., Гиря О.М., Каменщик А.В., Пашкова О.Є., Крайня Г.В., 

Лебединець О.М., Самойлик К.В., Сидорова І.В., Ярцева М.О. – Запоріжжя, 2017.  

27. Диференційна діагностика хвороб органів ендокринної системи у дітей. 

Невідкладні стани. Сценарій online курсу для позааудиторної самостійної роботи 

студентів VІ курсу медичних факультетів. / Леженко Г.О.,  

Резніченко Ю.Г., Гиря О.М., Каменщик А.В., Пашкова О.Є., Крайня Г.В., 

Лебединець О.М., Самойлик К.В., Сидорова І.В., Ярцева М.О. – Запоріжжя, 2017.  

28. Диференційна діагностика хвороб системи крові у дітей. Невідкладні стани. 

Сценарій online курсу для позааудиторної самостійної роботи студентів  

VІ курсу медичних факультетів. / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Гиря О.М., 

Каменщик А.В., Пашкова О.Є., Крайня Г.В., Лебединець О.М., Самойлик К.В., 

Сидорова І.В., Ярцева М.О. – Запоріжжя, 2017.  

29. Етика та деонтологія у фармації. Електронний навчально-методичний комплекс 

навчальної дисципліни для студентів І курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226  «Фармація, 

промислова фармація». / Панасенко О.І., Буряк В.П., Парченко В.В.,  

Кремзер О.А., Мельник І.В., Гоцуля А.С., Куліш С.М., Щербина Р.О.,  

Сафонов А.А., Постол Н.А., Данільченко Д.М. – Запоріжжя, 2018. (55 Mb). 

30. Загальні питання гігієни з гігієнічною експертизою. Сценарій online курсу для 

студентів медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / 

Севальнєв А.І., Соколовська І.А., Кірсанова О.В., Куцак А.В., Шаравара Л.П., 

Волкова Ю.В., Федорченко Р.А. – Запоріжжя, 2018. 

31. Загальні питання гігієни та екології. Сценарій online курсу для студентів  

ІІІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та 

«Педіатрія» денної форми навчання. / Севальнєв А.І., Федорченко Р.А., Волкова 

Ю.В., Шаравара Л.П., Соколовська І.А., Куцак А.В., Кірсанова О.В. – 

Запоріжжя, 2018.  
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32. Запальні захворювання органу зору. Навчально-методичний посібник для 

студентів  медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». Електронне 

видання. / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Костровська К.О., Поплавська І.О., 

Михальчик С.В. – Запоріжжя, 2018. (10 Mb). 

33. Захворювання кон’юнктиви.  Навчально-методичний посібник для лікарів-

інтернів спеціальності «Офтальмологія». Електронне видання. /  

Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Поплавська І.О., Михальчик С.В. – 

Запоріжжя, 2018. (14 Mb). 

34. Захворювання судинної оболонки. Навчально-методичний посібник для лікарів-

інтернів спеціальності «Офтальмологія». Електронне видання. /  

Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Михальчик С.В. – Запоріжжя, 2018. (12 Mb). 

35. История Украины. Смысловой модуль 1. Сценарій online курсу для самостійної 

роботи студентів – іноземних громадян І курсу спеціальностей «Медицина», 

«Стоматологія», «Фармація». / Дідик С.С. – Запоріжжя, 2018. (рос.). 

36. Інструментальні методи дослідження в клініці внутрішніх хвороб. Сценарій 

online курсу для самостійної роботи студентів ІІІ курсу медичних факультетів 

спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / Сиволап В.В.,  

Ліхасенко І.В. – Запоріжжя, 2017. 

37. Інфекційні хвороби. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів  

ІV курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 

«Педіатрія». / Рябоконь О.В., Оніщенко Т.Є., Фурик О.О., Іпатова Д.П., 

Глактіонов А.Г., Тютюнщиков Б.Г., Савельєв В.Г. – Запоріжжя, 2018. 

38. Клінічна імунологія та алергологія. Сценарій online курсу для самостійної 

роботи студентів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 

«Педіатрія». / Доценко С.Я., Шевченко М.В., Яценко О.В., Чорна І.В.,  

Сичов Р.О. – Запоріжжя, 2017.  

39. Клінічне обстеження хворих з інтерпретацією лабораторних досліджень. 

Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів ІІ курсу медичних 

факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / Михайловська Н.С., 

Кулинич Т.О., Олійник Т.В., Міняйленко Л.Є., Стецюк І.О., Шершньова О.В. – 

Запоріжжя, 2017.  

40. Комбинированные речевые акты. Сценарій online курсу для самостійної роботи 

студентів – іноземних громадян ІІІ курсу спеціальності «Фармація». /  

Гейченко К.І., Агіна О.І. – Запоріжжя, 2018. (рос.). 

41. Коммуникативные функции текста. Сценарій online курсу для самостійної 

роботи студентів – іноземних громадян ІІ курсу спеціальності «Стоматологія». / 

Гейченко К.І., Якутіна Т.Г. – Запоріжжя, 2018. (рос.). 

42. Контузія органа зору. Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу 

медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». Електронне видання. 

/ Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Поплавська І.О., Цибульська Т.Є., 

Костровська К.О., Михальчик С.В. – Запоріжжя, 2018. (31 Mb). 

43. Лікарські засоби, які впливають на функції виконавчих органів, систему крові, обмін 

речовин та імунітет. Хіміотерапевтичні лікарські засоби. Сценарій online курсу для 

самостійної роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 

«Технології парфумерно-косметичних засобів». / Тржецинський С.Д., Гречана О.В., 

Носуленко І.С., Кулинич Р.Л., Кініченко А.О., Цикало Т.О., Кутик В.С. – 

Запоріжжя, 2018. 
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44. Лікування аномалій рефракції у дітей. Навчально-методичний посібник для 

студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 

«Педіатрія». Електронне видання. / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., 

Резніченко Ю.Г., Цибульська Т.Е., Михальчик С.В. – Запоріжжя, 2018. (10 Mb). 

45. Маркетинг у фармації та парфумерно-косметичній галузі. Сценарій online курсу 

для самостійної роботи студентів V курсу фармацевтичних факультетів 

спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів». / Книш Є.Г., 

Демченко В.О., Червоненко Н.М., Ткаченко Н.О., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2017.  

46. Медична хімія. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів І курсу 

медичних факультетів спеціальності «Педіатрія». / Васюк С.О., Коржова А.С., 

Нагорна Н.О., Жук Ю.М., Малецька О.Р., Донченко А.О. – Запоріжжя, 2018.  

47. Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я. Сценарій online курсу для 

студентів VІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» 

та «Педіатрія». / Клименко В.І., Петрихін В.П., Таранов В.В., Демиденко Н.О., 

Кремсарь І.М., Пушина О.С. – Запоріжжя, 2018. 

48. Менеджмент та маркетинг у фармації. Модуль 1. Менеджмент у фармації. 

Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів ІV курсу 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Демченко В.О., 

Червоненко Н.М., Ткаченко Н.О., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2018.  
49. Менеджмент та маркетинг у фармації. Модуль 2. Маркетинг у фармації. Сценарій 

online курсу для самостійної роботи студентів V курсу фармацевтичних 

факультетів спеціальності «Фармація». / Книш Є.Г., Демченко В.О.,  

Червоненко Н.М., Ткаченко Н.О., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2017.  
 

50. Менеджмент у фармації та парфумерно-косметичній галузі. Маркетинг як 

інтегрована функція менеджменту. Сценарій online курсу для самостійної 

роботи студентів ІV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 

«Технології парфумерно-косметичних засобів». / Демченко В.О., Ткаченко Н.О., 

Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2018. 

51. Методи фармакогностичного аналізу. ЛР, сировина рослинного та тваринного 

походження, яка містить вуглеводи, глікозиди, ліпіди, білки, вітаміни, органічні 

кислоти та ізопреноїди. Модуль 1. Сценарій online курсу для самостійної роботи 

студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології 

парфумерно-косметичних засобів». / Доля В.С., Денисенко О.М., Головкін В.В., 

Мозуль В.І., Одинцова В.М., Шевченко І.М. – Запоріжжя, 2017. 

52. Методи фармакогностичного аналізу. ЛР, сировина рослинного та тваринного 

походження, яка містить вуглеводи, глікозиди, ліпіди, білки, вітаміни, органічні 

кислоти та ізопреноїди. Модуль 1. Сценарій online курсу для самостійної роботи 

студентів ІII курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 

Тржецинський С.Д., Доля В.С., Мозуль В.І., Денисенко О.М., Головкін В.В., 

Одинцова В.М., Шевченко І.М. – Запоріжжя, 2017. 

53. Мікробіологія з основами імунології. Сценарій online курсу для самостійної 

роботи студентів ІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальностей 

«Фармація» та «Технології парфюмерно-косметичних засобів». /  

Камишний О.М., Поліщук Н.М., Топол І.О., Ліснича А.М., Єрьоміна А.К., 

Жеребятьєв О.С. – Запоріжжя, 2018. 



103 

 

54. Моделирование профессионального диалога. Сценарій online курсу для 

самостійної роботи студентів – іноземних громадян ІІІ курсу спеціальності 

«Лікувальна справа». / Гейченко К.І., Лебеденко І.Л., Рагріна Ж.М. – Запоріжжя, 

2018. (рос.). 

55. Молекулярно-клітинний та організмовий рівні організації життя. Навчально-

методичний посібник для студентів І курсу медичних факультетів спеціальності 

«Стоматологія». Електронне видання. / Приходько О.Б., Ємець Т.І.,  

Малєєва Г.Ю.,Гавриленко К.В., Андреєва О.О. – Запоріжжя, 2018. (4 Mb). 

56. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет. Загальна і 

спеціальна вірусологія. Модуль 1. Сценарій online курсу для самостійної роботи 

студентів ІІ курсу медичних факультетів. / Камишний О.М., Поліщук Н.М., 

Количева Н.Л., Войтович О.В., Букіна Ю.В., Деген А.С. – Запоріжжя, 2018.  

57. МРТ діагностика холецистолітіазу та його ускладнень. Сценарій online курсу 

для студентів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 

«Педіатрія», «Стоматологія». / Туманська Н.В., Кічангіна Т.М., Нордіо О.Г., 

Мягков С.О. – Запоріжжя, 2018.  

58. Навыки ознакомительного чтения. Сценарій online курсу для самостійної 

роботи студентів – іноземних громадян ІІ курсу спеціальності «Фармація». / 

Гейченко К.І., Зайцева М.О. – Запоріжжя, 2018. (рос.). 

59. Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей. Сценарій online курсу для 

студентів ІV курсу спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / 

Недельська С.М., Акулова О.Ю., Мазур В.І., Даценко О.М., Тарасевич Т.В., 

Бессікало Т.Г., Жиленко І.О., Кляцька Л.І. – Запоріжжя, 2017.  
 

60. Належні практики у фармації. Сценарій online курсу для самостійної роботи 

студентів спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., Черковська Л.Г., 

Авраменко М.О., Кривошей О.В., Ткаченко Г.І., Шабельник К.П., Акопян Р.Р. – 

Запоріжжя, 2017.  

61. Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини. Сценарій online курсу для 

самостійної роботи студентів медичних факультетів спеціальностей 

«Лікувальна справа», «Педіатрія». / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Данюк І.О., 

Кравченко С.І., Токаренко І.І., Кулинич О.В., Склярова Н.П., Чорна І.В.,  

Самура Б.Б., Шеховцева Т.Г., Медведчук Г.Я. – Запоріжжя, 2017.  

62. Невідкладні та травматичні стани в офтальмології. Навчально-методичний 

посібник для лікарів-інтернів спеціальності «Офтальмологія».  Електронне 

видання. / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Безуглий М.Б., Михальчик С.В. – 

Запоріжжя, 2018. (10 Mb). 

63. Неорганічна хімія. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни для студентів V курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226  «Фармація, промислова 

фармація». / Панасенко О.І., Буряк В.П., Парченко В.В., Кремзер О.А.,  

Мельник І.В., Постол Н.А., Гоцуля А.С., Куліш С.М., Щербина Р.О.,  

Сафонов А.А., Данільченко Д.М. – Запоріжжя, 2018. (387 Mb). 

64. Нервные болезни. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів – 

іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна 

справа». / Козьолкін О.А., Шевченко Л.А., Дарій В.І., Візір І.В., Сікорська М.В., 

Гуйтур М.М., Кузнєцов А.А., Рибалко Т.П. – Запоріжжя, 2018. (рос.). 



104 

65. Нервові хвороби. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів  

ІV курсу медичних факультетів. / Козьолкін О.А., Дарій В.І., Візір І.В.,  

Сікорська М.В., Кузнєцов А.А., Рибалко Т.П. – Запоріжжя, 2018.  

66. Нервові хвороби. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів  

IV курсу медичних факультетів спеціальності «Педіатрія». / Козьолкін О.А., 

Мєдвєдкова С.О., Сікорська М.В., Візір І.В., Кузнєцов А.А., Дронова А.О. – 

Запоріжжя, 2018.  

67. Нервові хвороби. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів  

IV курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / Козьолкін О.А., 

Сікорська М.В., Візір І.В., Мєдвєдкова С.О., Кузнєцов А.А., Дронова А.О. – 

Запоріжжя, 2018.  

68. Нервові хвороби. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів  

IV курсу медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / 

Козьолкін О.А., Кузнєцов А.А., Гуйтур М.М. – Запоріжжя, 2018. 

69. Нормальна фізіологія. Сценарій online курсу для підготовки до ліцензійного 

іспиту «Крок-1» студентів спеціальності «Стоматологія». / Кущ О.Г.,  

Степанова Н.В. – Запоріжжя, 2018. 

70. Нормальна фізіологія. Сценарій online курсу для підготовки до ліцензійного 

іспиту «Крок-1» студентів спеціальності «Медицина». / Сухомлінова І.Є. – 

Запоріжжя, 2018.  

71. Нормальна фізіологія. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів 

спеціальності  «Стоматологія». / Кущ О.Г., Степанова Н.В., Жернова Н.П., 

Тихоновська М.А., Прозорова Т.М., Бессараб Г.І., Морозова О.В., Путілін Д.А., 

Сухомлінова І.Є., Омельянчик В.М. – Запоріжжя, 2018.  

72. Нормальная физиология. Сценарій online курсу для підготовки до ліцензійного 

іспиту «Крок-1» студентів – іноземних громадян спеціальності «Стоматологія». 

/ Кущ О.Г., Степанова Н.В. – Запоріжжя, 2018. (рос.). 

73. Нормальная физиология. Сценарій online курсу для підготовки до ліцензійного 

іспиту «Крок-1» студентів – іноземних громадян спеціальності «Медицина». / 

Кущ О.Г., Сухомлінова І.Є. – Запоріжжя, 2018. (рос.). 

74. Окорухові порушення та амбліопія. Методи діагностики та лікування. 

Навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів спеціальності 

«Офтальмологія». Електронне видання. / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., 

Резніченко Ю.Г., Цибульська Т.Є., Михальчик С.В. – Запоріжжя, 2018. (11 Mb). 

75. Опіки органу зору. Навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів 

спеціальності «Офтальмологія». Електронне видання. / Завгородня Н.Г., 

Саржевська Л.Е., Михальчик С.В. – Запоріжжя, 2018. (18 Mb). 

76. Опорно-руховий апарат. Сценарій online курсу для самостійної роботи 

студентів І курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / 

Григор’єва О.А., Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., Світлицький А.О.,  

Артюх О.В., Чугін С.В.,  Щербаков М.С., Тополенко Т.А., Грінівецька Н.В., 

Абросімов Ю.Ю., Чернявський А.В., Матвєйшина Т.М., Таланова О.С.,  

Апт О.А., Вовченко М.Б., Богданов П.В., Здовбіцька Ю.В., Брик В.І.,  

Партеса А.О., Зінич О.Л. – Запоріжжя, 2018.  

77. Організація та економіка фармації. Модуль 2. Основи економіки та системи 

обліку у фармації. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів  

ІV курсу спеціальності «Фармація». / Дондик Н.Я., Литвиненко О.В.,  

Кравченко Т.В., Сінча Н.І., Демченко В.О. – Запоріжжя, 2018.  
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78. Організація фармацевтичного забезпечення населення. Модуль 1. Сценарій 

online курсу для самостійної роботи студентів ІV курсу фармацевтичних 

факультетів спеціальності «Фармація» денної форми навчання. / Книш Є.Г., 

Сінча Н.І., Демченко В.О., Дондик Н.Я., Литвиненко О.В. – Запоріжжя, 2017. 

79. Основи біологічної фізики. Сценарій online курсу для самостійної роботи 

студентів І курсу медичних факультетів. /  Сливко Е.І., Мельнікова О.З., 

Іванченко О.З., Строгонова Т.В. – Запоріжжя, 2018.  

80. Основи внутрішньої медицини для студентів-стоматологів. Модуль 1. Сценарій 

online курсу для самостійної роботи студентів ІII курсу медичних факультетів 

спеціальності «Стоматологія». / Михайловська Н.С., Кулинич Т.О., Лісова О.О., 

Олійник Т.В., Міняйленко Л.Є., Стецюк І.О. – Запоріжжя, 2017.  

81. Основи внутрішньої медицини для студентів-стоматологів. Модуль 2. Сценарій 

online курсу для самостійної роботи студентів ІV курсу медичних факультетів 

спеціальності «Стоматологія». / Михайловська Н.С., Кулинич Т.О.,  

Олійник Т.В., Міняйленко Л.Є., Стецюк І.О. – Запоріжжя, 2017.  

82. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів 

ендокринної системи. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів 

медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / 

Сиволап В.Д., Гура Е.Ю. – Запоріжжя, 2017.  

83. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів 

травлення. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів медичних 

факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Сиволап В.Д., 

Бідзіля П.П., Богослав Т.В. – Запоріжжя, 2017.  

84. Основи економіки та системи обліку у фармації та парфумерно-косметичній 

галузі. Модуль 2. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів  

IV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ». / Книш Є.Г., 

Литвиненко О.В., Кравченко Т.В., Сінча Н.І., Демченко В.О., Дондик Н.Я. – 

Запоріжжя, 2018.  

85. Основи медичної біології. Навчально-методичний посібник для студентів  

І курсу медичних факультетів спеціальності «Технології медичної діагностики 

та лікування» (освітня програма «Лабораторна діагностика»). Електронне 

видання. / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2018. (9 Mb). 

86. Основи медичної паразитології. Еволюція. Біосфера. Навчально-методичний 

посібник для студентів І курсу медичних факультетів спеціальності 

«Стоматологія». Електронне видання. / Приходько О.Б., Ємець Т.І.,  

Попович А.П., Павліченко В.І., Малєєва Г.Ю., Гавриленко К.В., Андреєва О.О., 

Вальчук Т.С. – Запоріжжя, 2018. (6,3 Mb). 

87. Основи хімічної метрології. Сценарій online курсу для студентів ІІ курсу 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація». / 

Васюк С.О., Коржова А.С., Жук Ю.М. – Запоріжжя, 2018. 

88. Основні принципи діагностики захворювань внутрішніх органів для студентів-

лаборантів. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів ІII курсу 

медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / 

Михайловська Н.С., Кулинич Т.О., Олійник Т.В., Міняйленко Л.Є., Стецюк І.О., 

Шершньова О.В. – Запоріжжя, 2017.  
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89. Основні симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів. 

Рекомендації щодо написання історії хвороби. Сценарій online курсу для 

самостійної роботи студентів ІI курсу медичних факультетів спеціальності 

«Стоматологія». / Михайловська Н.С., Кулинич Т.О., Лісова О.О., Олійник Т.В., 

Міняйленко Л.Є., Стецюк І.О. – Запоріжжя, 2017.  

90. Особенности профессионального диалога-расспроса. Сценарій online курсу для 

самостійної роботи студентів – іноземних громадян ІІІ курсу спеціальності 

«Лікувальна справа». / Гейченко К.І., Сенік Л.М., Рагріна Ж.М. – Запоріжжя, 

2018. (рос.). 

91. Особливості медичного спостереження дітей в умовах поліклініки. Сценарій 

online курсу для позааудиторної самостійної роботи студентів VІ курсу 

медичних факультетів. / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Гиря О.М.,  

Каменщик А.В., Пашкова О.Є., Крайня Г.В., Лебединець О.М., Самойлик К.В., 

Сидорова І.В., Ярцева М.О. – Запоріжжя, 2017. 

92. Охорона праці в галузі. Електронний навчально-методичний комплекс 

навчальної дисципліни для студентів V курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226  «Фармація, 

промислова фармація». / Панасенко О.І., Буряк В.П., Кремзер О.А.,  

Мельник І.В., Парченко В.В., Постол Н.А., Гоцуля А.С., Куліш С.М.,  

Щербина Р.О., Сафонов А.А., Данільченко Д.М. – Запоріжжя, 2018. (59 Mb).  

93. Патентознавство. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни для студентів V курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226  «Фармація, промислова 

фармація». / Панасенко О.І., Буряк В.П., Кремзер О.А., Мельник І.В.,  

Парченко В.В., Постол Н.А., Гоцуля А.С., Куліш С.М., Щербина Р.О.,  

Сафонов А.А. – Запоріжжя, 2018. (83 Mb). 

94. Патологія кришталика. Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу 

медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». Електронне видання. 

/ Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Цибульська Т.Є., Костровська К.О., 

Михальчик С.В. – Запоріжжя, 2018. (33 Mb). 

95. Патоморфологія. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів  

ІІІ курсу спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / Тертишний С.І., 

Вотєва В.Є. – Запоріжжя, 2018.  

96. Педиатрия. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни для студентів – іноземних громадян V курсу ЗВО освітньо-

кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 1201 медицина 

спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа». / Леженко Г.О.,  

Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., Гиря О.М., Каменщик А.В., Самойлик К.В., 

Сидорова І.В., Лебединець А.М., Ярцева М.О., Крайня Г.В. – Запоріжжя, 2018. 

(89 Mb). (рос.). 

97. Педиатрия. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни для студентів – іноземних громадян ІV курсу освітньо-

кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 1201 «Медицина» 

спеціальності «Лікувальна справа». / Недельська С.М., Мазур В.І., Кляцька Л.І., 

Тарасевич Т.В., Бесікало Т.Г., Акулова О.Ю.  – Запоріжжя, 2018. (324 Mb). 

(рос.). 
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98. Педіатрія. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни для студентів IV курсу ЗВО освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст» напряму підготовки 1201 медицина спеціальності 7.12010005 

«Стоматологія». / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., Гиря О.М., 

Каменщик А.В., Самойлик К.В., Сидорова І.В., Лебединець А.М., Ярцева М.О., 

Крайня Г.В. – Запоріжжя, 2018. (154 Mb). 

99. Педіатрія. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни для студентів V курсу ЗВО освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст» напряму підготовки 1201 медицина спеціальності 7.12010005 

«Стоматологія». / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., Гиря О.М., 

Каменщик А.В., Самойлик К.В., Сидорова І.В., Лебединець А.М., Ярцева М.О., 

Крайня Г.В. – Запоріжжя, 2018. (105 Mb). 

100. Педіатрія. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни для студентів ІV курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст» напряму підготовки 1201 «Медицина» спеціальності 

«Лікувальна справа». / Недельська С.М., Мазур В.І., Кляцька Л.І.,  

Тарасевич Т.В., Бесікало Т.Г., Акулова О.Ю. – Запоріжжя, 2018. (278 Mb). 

101. Педіатрія. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни для студентів VІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст» напряму підготовки 1201 «Медицина» спеціальності 

«Лікувальна справа». / Недельська С.М., Шумна Т.Є., Мазур В.І., Кляцька Л.І., 

Тарасевич Т.В., Бесікало Т.Г., Акулова О.Ю. – Запоріжжя, 2018. (235 Mb). 

102. Педіатрія. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни для студентів ІV курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст» напряму підготовки 1201 «Медицина» спеціальності 

«Педіатрія». / Недельська С.М., Мазур В.І., Кляцька Л.І., Тарасевич Т.В., 

Бесікало Т.Г., Акулова О.Ю. – Запоріжжя, 2018. (252 Mb). 

103. Педіатрія. Збірник практичних навичок для лікарів-інтернів. Електронне 

видання. / Дмитряков В.О., Корнієнко Г.В. – Запоріжжя, 2018. (2,2 Gb). 

104. Педіатрія. Сценарій online курсу для підготовки до складання практично-

орієнтованого іспиту студентів медичних факультетів. / Леженко Г.О., 

Резніченко Ю.Г., Компанієць В.М., Пашкова О.Є., Гиря О.М., Каменщик А.В., 

Лебединець О.М., Самойлик К.В., Сидорова І.В., Ярцева М.О., Крайня Г.В. – 

Запоріжжя, 2018.  

105. Педіатрія. Сценарій online курсу для самостійної підготовки студентів до 

складання ліцензійного іспиту «Крок-2». / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., 

Компанієць В.М., Пашкова О.Є., Гиря О.М., Каменщик А.В.,  

Лебединець О.М., Самойлик К.В., Сидорова І.В., Ярцева М.О., Крайня Г.В. – 

Запоріжжя, 2018.  

106. Педіатрія. Сценарій online курсу для студентів VІ курсу спеціальності 

«Лікувальна справа». / Недельська С.М., Тарасевич Т.В., Бессікало Т.Г., 

Акулова О.Ю., Жиленко І.О., Мазур В.І., Кляцька Л.І. – Запоріжжя, 2017.  

107. Показники якості води джерел водопостачання. Безпечність харчових 

продуктів. Сценарій online курсу для студентів ІV курсу медичних 

факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / Севальнєв А.І., 

Соколовська І.А., Кірсанова О.В., Шаравара Л.П., Куцак А.В., Волкова Ю.В., 

Федорченко Р.А. – Запоріжжя, 2018. 
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108. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя. 

Навчально-методичний посібник для студентів І курсу медичних факультетів 

спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». Електронне видання. /  

Приходько О.Б., Ємець Т.І., Попович А.П., Павліченко В.І., Малєєва Г.Ю., 

Гавриленко К.В., Андреєва О.О., Вальчук Т.С. – Запоріжжя, 2018. (5 Mb). 

109. Правознавство. Сценарій online курсу для студентів І курсу медичних 

факультетів спеціальності 222 «Медицина». / Алексєєв О.Г., Аніщенко М.А. – 

Запоріжжя, 2017.  

110. Професійні хвороби. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів 

медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / 

Доценко С.Я., Афанасьєв А.В., Яценко О.В., Токаренко І.І., Тягла В.М. – 

Запоріжжя, 2017.  

111. Профессионально ориентированный дискурс. Сценарій online курсу для 

самостійної роботи студентів – іноземних громадян ІІІ курсу спеціальності 

«Стоматологія». / Гейченко К.І., Агіна О.І. – Запоріжжя, 2018. (рос.). 

112. Радіологія. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни для студентів ІІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст» напряму підготовки 1201 «Медицина» спеціальностей 

7.12010001  «Лікувальна  справа», 7.12010002 «Педіатрія». / Туманська Н.В., 

Мягков С.О., Нордіо О.Г., Кічангіна Т.М. – Запоріжжя, 2018. (131 Mb). 

113. Различные типы предложений в научном тексте. Сценарій online курсу для 

самостійної роботи студентів – іноземних громадян І курсу спеціальності 

«Фармація, промислова фармація». / Гейченко К.І., Дев’ятовська І.В. – 

Запоріжжя, 2018. (рос.). 

114. Ревматологія, пульмонологія та нефрологія. Модуль 2. Сценарій online курсу 

для самостійної роботи студентів V курсу спеціальностей «Лікувальна 

справа» та «Педіатрія». / Візір В.А., Деміденко О.В., Приходько І.Б.,  

Садомов А.С. – Запоріжжя, 2018. – 187 с. 

115. Російська мова як іноземна. Електронний навчально-методичний комплекс 

навчальної дисципліни «Російська мова як іноземна» для студентів – 

іноземних громадян ІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина». / Гейченко К.І., 

Рагріна Ж.М. – Запоріжжя, 2018. (40 Mb). 

116. Санітарно-гігієнічна експертиза. Сценарій online курсу для студентів 

медичних факультетів спеціальності «Технології медичної діагностики та 

лікування». / Севальнєв А.І., Соколовська І.А., Кірсанова О.В.,  

Шаравара Л.П., Куцак А.В., Волкова Ю.В., Федорченко Р.А. – Запоріжжя, 

2018. 

117. Соціологія та медична соціологія. Сценарій online курсу для студентів І курсу 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 

«Медицина», 228 «Педіатрія». / Сепетий Д.П. – Запоріжжя, 2018.  

118. Спеціальна підготовка. Сценарій online курсу для провізорів-інтернів 

спеціальності  «Загальна фармація». / Білай І.М., Михайлюк Є.О. – Запоріжжя, 

2017.  

119. Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія. Патогенні прокаріоти і 

еукаріоти. Модуль 2. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів 

ІІІ курсу медичних факультетів. / Камишний О.М., Количева Н.Л.,  

Поліщук Н.М., Топол І.О., Букіна Ю.В., Деген А.С. – Запоріжжя, 2018. 
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120. Спеціальні питання гігієни з гігієнічною експертизою. Сценарій online курсу для 

студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Лабораторна 

діагностика». / Севальнєв А.І., Соколовська І.А., Шаравара Л.П.,  

Кірсанова О.В., Куцак А.В., Волкова Ю.В., Федорченко Р.А. – Запоріжжя, 2018.  

121. Спеціальні питання гігієни та екології. Сценарій online курсу для студентів  

ІІІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та 

«Педіатрія» денної форми навчання. / Севальнєв А.І., Федорченко Р.А., 

Волкова Ю.В., Шаравара Л.П., Соколовська І.А., Куцак А.В., Кірсанова О.В. – 

Запоріжжя, 2018. 

122. Спланхнологія. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів  

І курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». /  

Григор’єва О.А., Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., Світлицький А.О.,  

Артюх О.В., Чугін С.В., Щербаков М.С., Тополенко Т.А., Грінівецька Н.В., 

Абросімов Ю.Ю., Чернявський А.В., Матвєйшина Т.М., Таланова О.С.,  

Апт О.А., Вовченко М.Б., Богданов П.В., Здовбіцька Ю.В., Брик В.І.,  

Партеса А.О., Зінич О.Л. – Запоріжжя, 2018. 

123. Стандартизація парфумерно-косметичних засобів. Сценарій online курсу для 

самостійної роботи студентів спеціальності «Технології парфумерно-

косметичних засобів». / Кучеренко Л.І., Черковська Л.Г., Кривошей О.В., 

Ткаченко Г.І., Шабельник К.П., Бідненко О.С., Борсук С.О. – Запоріжжя, 2017.  

124. Судова медицина. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни для студентів ІV курсу медичних факультетів освітньо-

кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 1201 «Медицина» 

спеціальностей «Лікувальна  справа», «Педіатрія». / Туманський В.О., 

Туманська Л.М. – Запоріжжя, 2018. (261 Mb). 
 

125. Схема історії хвороби. Розпитування та загальний огляд хворого. Сценарій 

online курсу для самостійної роботи студентів медичних факультетів. / 

Сиволап В.В., Лукашенко Л.В., Лихасенко І.В., Жеманюк С.П. – Запоріжжя, 

2017. 

126. Технологія лікарських косметичних засобів. Сценарій online курсу для 

студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 

Гладишев В.В., Бірюк І.А., Курінний А.В., Пучкан Л.О., Ал Зедан Фаді. – 

Запоріжжя, 2018.  

127. Токсикологічна хімія. Електронний навчально-методичний комплекс 

навчальної дисципліни для студентів ІV-V курсів освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 

«Фармація, промислова фармація». / Панасенко О.І., Буряк В.П.,  

Парченко В.В., Кремзер О.А., Мельник І.В., Сафонов А.А., Щербина Р.О., 

Гоцуля А.С., Куліш С.М., Постол Н.А. – Запоріжжя, 2018. (127 Mb). 

128. Травматологія та ортопедія. Сценарій online курсу для підготовки до 

ліцензійного іспиту «Крок-2» студентів VІ курсу медичних факультетів 

спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Головаха М.Л.,  

Івченко Д.В., Чорний В.М., Москальков О.П., Кожем’яка М.О.,  

Краснопьоров С.М., Масленніков  С.О. – Запоріжжя, 2018. 

129. Туберкульоз шкіри. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів 

медичних та фармацевтичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 

справа», «Педіатрія», «Технології парфумерно-косметичних засобів». / 

Федотов В.П., Макуріна Г.І., Головкін А.В. – Запоріжжя, 2018. 
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130. Ультразвукове дослідження гепатопанкреатобіліарної системи, ультразвукова 

діагностика жовчокам’яної хвороби. Сценарій online курсу для студентів  

ІІІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 

«Педіатрія», «Стоматологія». / Туманська Н.В., Кічангіна Т.М., Нордіо О.Г., 

Мягков С.О. – Запоріжжя, 2018. 

131. Управління і економіка фармації. Сценарій online курсу для провізорів-

інтернів спеціальності  «Загальна фармація». / Райкова Т.С., Бушуєва І.В., 

Яковлева О.С., Михайлюк Є.О., Пругло Є.С. – Запоріжжя, 2017. 

132. Управління якістю. Модуль 1. Сценарій online курсу для самостійної роботи 

студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології 

парфумерно-косметичних засобів». / Демченко В.О., Ткаченко Н.О. – 

Запоріжжя, 2018. 

133. Урология. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни для студентів – іноземних громадян ІV курсу освітньо-

кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 1201 «Медицина» 

спеціальності 7.12010001 «Лікувальна  справа». / Бачурін Г.В., Довбиш М.А. – 

Запоріжжя, 2018. (421 Mb). (рос.). 

134. Урологія з оцінкою результатів дослідження. Електронний навчально-

методичний комплекс навчальної дисципліни для студентів ІІІ курсу освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». /  

Бачурін Г.В. – Запоріжжя, 2018. (348 Mb). 
 

135. Урологія. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни для студентів ІV курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст» напряму підготовки 1201 «Медицина» спеціальностей 

7.12010001 «Лікувальна  справа», 7.12010002 «Педіатрія». / Бачурін Г.В., 

Довбиш М.А., Губарь А.О. – Запоріжжя, 2018. (347 Mb). 

136. Фармакогнозія. Сценарій online курсу для курсів підвищення кваліфікації 

провізорів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізації 

«Організація і управляння фармацією». / Мазулін О.В., Смойловська Г.П., 

Хортецька Т.В. – Запоріжжя, 2017. 

137. Фармакогнозія. Сценарій online курсу для курсів підвищення кваліфікації 

провізорів спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Мазулін Г.В., 

Смойловська Г.П., Хортецька Т.В. – Запоріжжя, 2018. 

138. Фармакоекономіка. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів 

IV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 

Литвиненко О.В., Демченко В.О. – Запоріжжя, 2018. 

139. Фармакоекономіка. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів 

фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології парфумерно-

косметичних засобів» денної форми навчання. / Литвиненко О.В.,  

Демченко В.О. – Запоріжжя, 2018. 

140. Фармакологія. V семестр. Загальна фармакологія. Лікарські засоби, що 

впливають на функції нервової системи та медіаторні процеси. Сценарій 

online курсу для самостійної роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних 

факультетів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів». / 

Тржецинський С.Д., Гречана О.В., Носуленко І.С., Кулинич Р.Л.,  

Кініченко А.О., Цикало Т.О. – Запоріжжя, 2018. 
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141. Фармакологія. V семестр. Сценарій online курсу для самостійної роботи 

студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 

Тржецинський С.Д., Гречана О.В., Носуленко І.С., Кулинич Р.Л.,  

Кініченко А.О., Цикало Т.О. – Запоріжжя, 2018.  

142. Фармакологія. Сценарій online курсу для підготовки студентів ІІІ курсу 

фармацевтичних факультетів до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. 

Фармація». / Тржецинський С.Д., Гречана О.В., Носуленко І.С., Кулинич Р.Л., 

Кініченко А.О., Цикало Т.О. – Запоріжжя, 2017.  

143. Фармакологія. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів  

ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 

Тржецинський С.Д., Гречана О.В., Носуленко І.С., Кулинич Р.Л.,  

Кініченко А.О., Цикало Т.О., Кутик В.С. – Запоріжжя, 2018.  

144. Фармацевтическая ботаника. Сценарій online курсу для підготовки до  

ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. Фармація» студентів – іноземних 

громадян фармацевтичних факультетів. / Корнієвський Ю.І., Корнієвська В.Г., 

Мазулін Г.В. – Запоріжжя, 2018. (рос.). 

145. Фармацевтична  ботаніка. Електронний навчально-методичний комплекс для 

студентів ІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань  

22 «Охорона здоров’я» спеціальності  «Фармація». Електронне видання. / 

Корнієвський Ю.І., Корнієвська В.Г., Мазулін Г.В. – Запоріжжя, 2017.  

(537 Mb). 
 

146. Фармацевтична ботаніка. Сценарій online курсу для підготовки студентів  

ІІ-ІV курсів фармацевтичних факультетів до ліцензійного інтегрованого 

іспиту «Крок-1. Фармація». / Корнієвська В.Г., Корнієвський Ю.І.,  

Мазулін Г.В. – Запоріжжя, 2017. 

147. Фармацевтична технологія. Сценарій online курсу для курсів підвищення 

кваліфікації провізорів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», 

спеціалізації «Організація і управління фармацією». / Мазулін О.В., 

Смойловська Г.П., Малюгіна О.О., Фуклева Л.А. – Запоріжжя, 2017. 

148. Фенольні сполуки. Алкалоїди. Різні групи біологічно активних речовин. 

Товарознавчий аналіз ЛРС. Модуль 2. Сценарій online курсу для самостійної 

роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 

«Технології парфумерно-косметичних засобів». / Тржецинський С.Д.,  

Доля В.О., Денисенко О.Н., Мозуль В.І., Головкін В.В., Одинцова В.М., 

Шевченко І.М. – Запоріжжя, 2018.  

149. Фенольні сполуки. Алкалоїди. Різні групи біологічно активних речовин. 

Товарознавчий аналіз ЛРС. Модуль 2. Сценарій online курсу для самостійної 

роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 

«Фармація». / Тржецинський С.Д., Доля В.О., Денисенко О.Н., Мозуль В.І., 

Головкін В.В., Одинцова В.М., Шевченко І.М. – Запоріжжя, 2018.  

150. Фізіологія. Сценарій online курсу для студентів фармацевтичних факультетів 

спеціальності  «Фармація, промислова фармація» заочної форми навчання. / 

Кущ О.Г., Жернова Н.П. – Запоріжжя, 2018.  
151. Філософія науки. Етика та методологія наукового дослідження. Сценарій online 

курсу для підготовки докторів філософії «Doctor of  philosophy» (PHD) 

спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація, 

промислова фармація». / Утюж І.Г., Сепетий Д.П.,Спиця Н.В. – Запоріжжя, 2018. 
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152. Фтизиатрия. СРС. М02-4. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів – 

іноземних громадян ІV курсу спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / 

Разнатовська О.М., Мирончук Ю.В. – Запоріжжя, 2018. (рос.). 

153. Фтизиатрия. СРС. М02-6. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів 

– іноземних громадян VІ курсу спеціальностей «Лікувальна справа» та 

«Педіатрія». / Разнатовська О.М., Мирончук Ю.В. – Запоріжжя, 2018. (рос.). 

154. Фтизіатрія з оцінкою результатів дослідження. СРС. М02-3. Сценарій online 

курсу для самостійної роботи студентів спеціальності «Лабораторна 

діагностика». / Разнатовська О.М., Бобровнича-Двізова Ю.М. – Запоріжжя, 2017. 

155. Фтизіатрія з оцінкою результатів досліджень. Електронний навчально-

методичний комплекс навчальної дисципліни для студентів ІІІ курсу освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 1201 «Медицина» 

спеціальності 6.120102 «Лабораторна діагностика». / Разнатовська О.М. – 

Запоріжжя, 2018. (215 Mb). 

156. Фтизіатрія. СРС. М01,02-4. Сценарій online курсу для самостійної роботи 

студентів ІV курсу спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / 

Разнатовська О.М., Мирончук Ю.В. – Запоріжжя, 2018.  

157. Фтизіатрія. СРС. М01-6. Сценарій online курсу для самостійної роботи 

студентів спеціальності «Лікувальна справа». / Разнатовська О.М., 

Бобровнича-Двізова Ю.М. – Запоріжжя, 2017. 
158. Фтизіатрія. СРС. М02-6. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів 

спеціальності «Педіатрія». / Разнатовська О.М., Бобровнича-Двізова Ю.М. – 

Запоріжжя, 2017.  

159. Функциональные особенности общения. Сценарій online курсу для 

самостійної роботи студентів – іноземних громадян І курсу спеціальностей 

«Медицина», «Стоматологія». / Гейченко К.І., Дейнега В.В. – Запоріжжя, 

2018. (рос.). 

160. Хімія. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни 

для слухачів – іноземних громадян довузівського етапу підготовки. / 

Панасенко О.І., Буряк В.П., Кремзер О.А., Мельник І.В., Парченко В.В., 

Кремзер О.А., Мельник І.В., Постол Н.А., Гоцуля А.С., Куліш С.М.,  

Щербина Р.О., Сафонов А.А., Данільченко Д.М. – Запоріжжя, 2018. (211 Mb). 

161. Центральна нервова система, автономна нервова система, черепні нерви та 

органи чуття. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів І курсу 

медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Григор’єва О.А., 

Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., Світлицький А.О., Артюх О.В., Чугін С.В.,  

Щербаков М.С., Тополенко Т.А., Грінівецька Н.В., Абросімов Ю.Ю., 

Чернявський А.В., Матвєйшина Т.М., Таланова О.С., Апт О.А.,  

Вовченко М.Б., Богданов П.В., Здовбіцька Ю.В., Брик В.І., Партеса А.О., 

Зінич О.Л. – Запоріжжя, 2018.  

162. Якість, стандартизація та сертифікація ліків. Сценарій online курсу для 

передатестаційного циклу підвищення кваліфікації провізорів спеціальності 

226 «Фармація, промислова фармація» спеціалізації «Організація і управляння 

фармацією». / Мазулін О.В., Берест Г.Г., Лукіна І.А., Бігдан О.А. – Запоріжжя, 

2017.  

163. English medical terminology refresher course. Dentistry. Сценарій online курсу для 

самостійної роботи студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності 

«Стоматологія» з підготовки до складання «Крок-1». / Гордієнко О.В., 

Москвітіна Д.А.,  Орел-Халік Ю.В., Сазанович Л.В., Беспала Л.В., Вовк І.Л., 
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Неруш А.В., Олексієнко А.В., Тітієвська Т.В., Трегуб С.Є., Вишницька Я.С., 

Люшинська А.В., Мартьянова М.Є., Мирошниченко О.А., Скрипник Ю.С., 

Соляненко О.Л. – Запоріжжя, 2018. (англ.). 

164. English medical terminology refresher course. Medicine. (Англійська медична 

термінологія. Довідковий матеріал. Медицина). Сценарій online курсу для 

самостійної роботи студентів ІІІ курсу медичних факультетів з підготовки до 

складання «Крок-1». / Гордієнко О.В., Москвітіна Д.А., Орел-Халік Ю.В., 

Сазанович Л.В., Вовк І.Л., Неруш А.В., Олексієнко А.В., Тітієвська Т.В.,  

Трегуб С.Є., Вишницька Я.С., Левада Т.І., Люшинська А.В., Мартьянова М.Є., 

Мирошниченко О.А., Скрипник Ю.С., Соляненко О.Л. – Запоріжжя, 2018. (англ.). 

165. English medical terminology refresher course. Pharmacy. (Англійська медична 

термінологія. Довідковий матеріал. Фармація). Сценарій online курсу для 

самостійної роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів з 

підготовки до складання «Крок-1». / Гордієнко О.В., Москвітіна Д.А.,  

Орел-Халік Ю.В., Сазанович Л.В., Вовк І.Л., Неруш А.В., Олексієнко А.В., 

Тітієвська Т.В., Трегуб С.Є., Вишницька Я.С., Левада Т.І., Люшинська А.В., 

Мартьянова М.Є., Мирошниченко О.А., Скрипник Ю.С., Соляненко О.Л. – 

Запоріжжя, 2018. (англ.). 
 

166. Evaluation of the environment and it impact on health. (Оцінка довкілля та його 

впливу на здоров’я). Сценарій online курсу для студентів – іноземних 

громадян VІ курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / 

Севальнєв А.І., Кірсанова О.В., Федорченко Р.А., Куцак А.В.,  

Соколовська І.А., Шаравара Л.П., Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 2018. (англ.). 

167. Forensic medicine. (Судова медицина). Електронний навчально-методичний 

комплекс навчальної дисципліни для студентів – іноземних громадян ІV курсу 

медичних факультетів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму 

підготовки 1201 «Медицина» спеціальностей «Лікувальна  справа», 

«Педіатрія». / Туманський В.О., Туманська Л.М. – Запоріжжя, 2018. (317 Mb). 

168. General aspects of hygiene and ecology. (Загальні питання гігієни та екології). 

Сценарій online курсу для студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних 

факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Севальнєв А.І.,  

Кірсанова О.В., Федорченко Р.А., Куцак А.В., Соколовська І.А.,  

Шаравара Л.П., Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 2018. (англ.). 

169. Independent work of students for a course of nervous illnesses. (Самостійна 

робота студентів по курсу нервових хвороб). Сценарій online курсу для 

самостійної роботи студентів – іноземних громадян ІV курсу медичних 

факультетів. / Козьолкін О.А., Дарій В.І., Сікорська М.В., Візір І.В.,  

Кузнєцов А.А. – Запоріжжя, 2018. (англ.). 

170. Medical chemistry. (Медична хімія). Сценарій online курсу для студентів – 

іноземних громадян І курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». 

/ Васюк С.О., Коржова А.С., Нагорна Н.О., Жук Ю.М., Донченко А.О. – 

Запоріжжя, 2018. (англ.). 

171. Normal physiology. (Нормальна фізіологія). Сценарій online курсу для 

підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1» студентів – іноземних громадян 

спеціальності «Медицина». / Сухомлінова І.Є. – Запоріжжя, 2018. (англ.). 

172. Pediatrics. (Педіатрія). Електронний навчально-методичний комплекс 

навчальної дисципліни для студентів – іноземних громадян V курсу ЗВО 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки  
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1201 медицина спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа». / Леженко Г.О., 

Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., Гиря О.М., Каменщик А.В., Самойлик К.В., 

Сидорова І.В., Лебединець А.М., Ярцева М.О., Крайня Г.В. – Запоріжжя, 2018. 

(119 Mb). (англ.). 

173. Pediatrics. (Педіатрія). Електронний навчально-методичний комплекс 

навчальної дисципліни для студентів – іноземних громадян VІ курсу ЗВО 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки  

1201 медицина спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа». / Леженко Г.О., 

Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., Гиря О.М., Каменщик А.В., Самойлик К.В., 

Сидорова І.В., Лебединець А.М., Ярцева М.О., Крайня Г.В. – Запоріжжя, 2018. 

(97 Mb). (англ.). 

174. Pediatrics. (Педіатрія). Електронний навчально-методичний комплекс 

навчальної дисципліни для студентів – іноземних громадян VІ курсу освітньо-

кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 1201 «Медицина» 

спеціальності «Лікувальна справа». / Пахольчук О.П., Шумна Т.Є.,  

Кузнєцова О.Д., Жиленко І.О. – Запоріжжя, 2018. (361 Mb). (англ.). 
 

175. Pediatrics. (Педіатрія). Електронний навчально-методичний комплекс 
навчальної дисципліни для студентів – іноземних громадян IV курсу освітньо-
кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 1201 «Медицина» 
спеціальності «Лікувальна справа». / Пахольчук О.П., Шумна Т.Є., Кузнєцова 
О.Д., Жиленко І.О. – Запоріжжя, 2018. (289 Mb). (англ.). 

176. Pediatrics. KROK-2. (Педіатрія. Крок-2). Сценарій online курсу для самостійної 
підготовки студентів – іноземних громадян. / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., 
Каменщик А.В., Лебединець О.М., Самойлик К.В., Крайня Г.В. – Запоріжжя, 
2018. (англ.). 

177. Phthysiology (Фтизіатрія). Сценарій online курсу для самостійної роботи 
студентів – іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів спеціальності 
«Лікувальна справа». / Ясінський Р.М. – Запоріжжя, 2017. (англ.). 

178. Population – species, biogeocenotic and biospherical levels of living things 
organization. (Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні 
організації життя).  Навчально-методичний посібник  для студентів – 
іноземних громадян І курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна 
справа». Електронне видання. / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Попович А.П., 
Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2018. (3 Mb). (англ.). 

179. Special aspects of hygiene and ecology. (Спеціальні питання гігієни та екології). 
Сценарій online курсу для студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Севальнєв А.І.,  
Кірсанова О.В., Федорченко Р.А., Куцак А.В., Соколовська І.А.,  
Шаравара Л.П., Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 2018. (англ.). 

180. The emergency on the pre-admission stage in the practice of family doctor. 
(Надзвичайна ситуація на етапі допуску до практики сімейного лікаря). 
Навчально-методичний посібник  для студентів – іноземних громадян  
VІ курсу медичних факультетів. Електронне видання. / Михайловська Н.С., 
Грицай Г.В., Шершньова О.В., Олійник Т.В. – Запоріжжя, 2017. (750 Mb). 
(англ.). 

181. The emergency on the pre-admission stage in the practice of family doctor. 
(Надзвичайна ситуація на етапі допуску до практики сімейного лікаря). 
Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів – іноземних громадян 
VI курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 
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«Педіатрія». / Михайловська Н.С., Грицай Г.В., Шершньова О.В.,  
Олійник Т.В., Кулинич Т.О., Міняйленко Л.Є. – Запоріжжя, 2017. (англ.). 

182. The place of family medicine in the structure of Public health. (Місце сімейної 
медицини в структурі охорони здоров’я). Сценарій online курсу для 
самостійної роботи студентів – іноземних громадян VI курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / 
Михайловська Н.С., Грицай Г.В., Шершньова О.В., Кулинич Т.О.,  
Олійник Т.В., Міняйленко Л.Є., Стецюк І.О. – Запоріжжя, 2018. (англ.). 

183. Urology. (Урологія). Електронний навчально-методичний комплекс 
навчальної дисципліни для студентів – іноземних громадян ІV курсу освітньо-
кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 1201 «Медицина» 
спеціальностей 7.12010001 «Лікувальна  справа», 7.12010002 «Педіатрія». / 
Бачурін Г.В., Довбиш М.А., Губарь А.О. – Запоріжжя, 2018. (353 Mb). (англ.). 
Також видана 41 методична робота (довідники, словники, збірники, вказівки, 

рекомендації), затверджена ЦМР. 

 

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА 
 
Дистанційна форма навчання поступово стає частиною освітнього процесу 

підготовки студентів медичного університету. Сьогодні активно використовується 
й модернізується єдиний інформаційний простір університету, який складається з 
регіонального та обласного рівнів. До мережі Центрів дистанційного навчання  
(ДН) регіонального рівня входять центри, які розташовані в містах Дніпро, 
Кропивницький, Миколаїв, Черкаси, Одеса, Херсон. Обласна мережа центрів  
ДН традиційно розташована на базах ЦРЛ Бердянська, Оріхова, Василівки, Поліг, 
Більмака, Дніпрорудного, Мелітополя, Веселого, Енергодара, Якимівки. 
Продовжує нарощуватися інфраструктура системи дистанційної освіти з 
використанням інтернет-технологій. У 2017 та 2018 рр. кафедра МФІ та  
НТ продовжила роботу з формування нового інформаційного простору, який 
використовує сервіси хмарних провайдерів Microsoft та Google, що дає змогу 
надати можливість роботи з навчальними ресурсами кожному студенту. 

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 
№1556-VII та наказу МОН України «Про затвердження положення про дистанційне 
навчання» від 25.04.2013 р. № 446 в університеті триває створення та формування 
бази онлайн-курсів для організації проведення курсів за вибором та самостійної 
роботи студентів. У 2017-2018 рр. було проведені курси підвищення кваліфікації 
викладачів університету «Основи проектування комп’ютерних навчальних курсів на 
платформі edX». На платформі edX викладачами ЗДМУ зареєстровано 383 курси. 
Створено онлайн-курсів за вибором – 223, для самостійної роботи – 160. 
Затверджено на ЦМК – 167, подано на затвердження – 70.  

На платформі Microsoft Office 365 зареєстровані 9132 студенти, та  
246 викладачів. 

В університеті склалась унікальна ситуація, коли всі навчальні дисципліни 
мають відображення в електронному контенті.  

Робота студента в інформаційно-освітньому середовищі дозволяє здійснювати 
протоколювання його навчальної активності. 

У рамках цього проекту на базі ЦДОТ кафедри мали можливість підготувати 
та провести запис відеолекцій, які після обробки були додані на сайт ДО. 
Проведена робота дасть можливість запровадити онлайн-курси для студентів очної 
додипломної форми навчання у 2018–2019 навчальному році.  
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Найбільш активно дистанційна форма навчання використовується на 
факультеті післядипломної освіти для підготовки інтернів та слухачів.  

Дистанційні технології інтенсивно використовуються кафедрою дитячих 
хвороб факультету післядипломної освіти спільно з ЦДОТ ЗДМУ.  

У 2017-2018 навчальні роки на кафедрі дитячих хвороб проведені очно-
дистанційні цикли в рамках яких було прочитано близько 80 лекцій.  

Проведено онлайн вебінарів: 11 (для лікарів та підлітків).  
Співробітники та лікарі-інтерни кафедри дитячих хвороб взяли участь у 

конференціях вітчизняного та міжнародного рівня. 
В процес навчання лікарів-інтернів втілена інтерактивна методика 

«перевернутого навчання» з використанням комп’ютерних технологій (метод 
кейсів). 

У підготовці лікарів-інтернів, а також при відпрацюванні пропущених занять, 
використовуються електроні навчальні платформи MOODLE та Edх. Електрона 
навчальна платформа MOODLE містить 144 лекцій за різними напрямками дитячих 
хвороб. Розпочато роботу з розміщення курсів за вибором на платформі Edx.  

З 2016 р. на кафедрі акушерства, гінекології та репродуктивної медицини 
ФПО діє медіацентр. За цей навчальний рік співробітниками кафедри в центрі було 
проведено: 

- більше 20 онлайн нарад; 
- спільно з центром дистанційної освіти ЗДМУ проведені Всеукраїнські 

реєстрові науково-практичні конференції: 
- «Актуальні питання репродуктивного здоров’я людини в сучасних 

умовах» (19.04.2018 р.). 
- «Актуальні питання дитячої гінекології» (20.04.2018р.); 

Спільно з працівниками кафедр Харківської медичної академії 
післядипломної освіти проведено курс лекцій первинної спеціалізації: «Дитяча 
гінекологія» і «Анестезіологія та інтенсивна терапія». 

Щотижня співробітниками кафедри акушерства, гінекології та 
репродуктивної медицини ФПО в онлайн режимі проводяться консультації з 
районами області з питань безплідного шлюбу та планування сім’ї. Додаток 2. 

У 2015 р. було розпочато роботу над новим міжнародним проектом 
«Навчання на медичних помилках» («Training against medical error (TAME)») 
програми Erasmus+ з використанням проблемно-орієнтованого навчання. Всього в 
проекті беруть участь 10 університетів-партнерів з 7 країн: Карагандинський 
державний медичний університет (Казахстан), Медичний університет Астани 
(Казахстан), Університет Святого Георга (Великобританія), Каролінський Інститут 
(Швеція), Університет Масарика (Чеська Республіка), Університет Аристотеля в 
Салоніках (Греція), Запорізький державний медичний університет (Україна), 
Буковинський державний медичний університет (Україна), Ханойський медичний 
університет (В’єтнам), Університет медицини і фармації Хуе (В’єтнам). 

У рамках цього проекту співробітники університету набули досвіду 
використання технології віртуальних пацієнтів з урахуванням медичних помилок у 
навчальному процесі. Навчаючись на медичних помилках, студент має можливість 
приймати рішення у безпечному середовищі, Базу віртуальних пацієнтів 
педіатричного профілю, які були створені Університетом святого Георга 
(м. Лондон) перекладено російською мовою та адаптовано до соціальної структури 
та системи охорони здоров`я України. На наступному етапі цього проекту 
фахівцями ЗДМУ було створено та апробовано в начальному процесі базу 
віртуальних пацієнтів хірургічного профілю.  
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У рамках проекту регулярно проводяться вебінари, онлайн та F2F тренінги, 
завдяки яким є змога ознайомитися більш детально з методикою викладання та 
медичними помилками. 

Проблемно-орієнтоване навчання покликане стимулювати вивчення 
традиційних фундаментальних дисциплін з клінічної точки зору в медичній галузі. 
Це одна із сучасних інноваційних методик підготовки майбутніх спеціалістів,  що є 
перспективним напрямком розвитку медичної освіти. 

Кафедра іноземних мов ЗДМУ має досвід з використання дистанційної освіти 
завдяки тісній співпраці з Канадським коледжем англійської мови (м. Ванкувер, 
Канада), а саме роботі за дистанційною програмою SMRT. Базуючись на 
отриманому досвіді, колектив кафедри зробив спробу розробити сучасні курси 
вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням (медицина, фармація). 

На цей час на кафедрі розроблено та впроваджено цілу низку курсів: онлайн 
курс за вибором для студентів старших курсів медичних та фармацевтичних 
факультетів денної та заочної форм навчання, курс для аспірантів (ESP advanced 
level), курси з підготовки до іспитів КРОК 1 (English medical terminology refresher 
course. Medicine; English medical terminology refresher course. Pharmacy; English 
medical terminology refresher course. Dentistry), курс для підготовки та складання 
міжнародних іспитів (IELTS, FCE, PTE), курс для викладачів та співробітників 
університету, які працюють з англомовними студентами (General English of  
different levels:  Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate). 

Перспективою подальшої роботи в цьому напрямку є оволодіння методикою 
роботи у Office 365 та детальне корегування й оновлення всіх вже розроблених 
курсів із застосуванням анкетування студентів та викладачів, так званий “feedback” 
про курс. Наступним етапом є розробка та впровадження нових дистанційних 
курсів із вивчення іноземних мов залежно від потреб студентів та професорсько-
викладацького складу ЗДМУ. 

Особливістю роботи Центру ДО в 2017–2018 н.р. стало проведення 
регулярних освітніх і наукових заходів на базі технологій відеоконференцій. За 
звітний період проведено більше, ніж 50 заходів, а саме: 

- 29 серпня спільно з ІФНМУ (Івано-Франківськ) проведено вебінар 
«Гібридна хмарна інформаційно-комунікаційна платформа університету як база 
для створення системи менеджменту навчального процесу». 

- Підготовка спеціалістів ОМЦРЛ до проведення постійно діючих 
щотижневих семінарів-нарад з медичними закладами Запорізької області  
(35 дистанційних підключень) з 1.11 по 23.11 2017 року. 

- 24 листопада проведено семінар «Роботизована хірургія». 
- Участь студентів в щорічній конференції молодих учених та в Олімпіаді 

(квітень 2018р). 
- Проведення тестування і іспитів КРОК, ELEX, RATOS згідно з розкладом. 
- 29 березня конференція з косметології "Ліки людини" (Запоріжжя, Харків, 

Тернопіль). 
- 13 квітня – онлайн засідання опорної кафедри, курс ботаніки (Запоріжжя, 

Київ, Тернопіль, Харків). 
- 19 квітня – онлайн засідання опорної кафедри, курс фармакогнозії  

(5 учасників). 
- 20 квітня 2018 року відбулася Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивного здоров’я 
нації» (ОМЦРЛ). 
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- 25-26 квітня 2018 року була організована та проведена Всеукраїнська 
науково-методична відеоконференція «Актуальні питання дистанційної освіти та 
телемедицини 2018» на базі Запорізького держаного медичного університету за 
участю 18 міст: (Запоріжжя, Харків, Тернопіль, Львів, Дніпро, Одеса, Київ, та ін.). 

- 26 квітня пройшла конференція «Про сьогодення і майбутнє нових 
інформаційних технологій в освітньому процесі ЗДМУ». 

- Семінари та лекції, які проводять фахівці НМАПО і НДСЛ 
«ОХМАТДИТ» м. Київ для лікарів за такими темами: «Українська школа 
атопічного дерматиту», «Інноваційні процеси в медицині та медичній 
інформатиці», «Діагностика туберкульозу», «Вакцинація при алергодерматозах», 
«Диференційний діагноз атопічного дерматиту», «Тактика ведення пацієнтів з 
хронічними стероїдо чутливими дерматозами» та ін. Ця серія заходів включає 
телемедичні консультації, науково-практичні семінари, дискусії й обговорення. 

Згідно з оновленим положенням про дистанційну освіту, наш університет у 
2017–2019 рр. продовжує впроваджувати дистанційне навчання на довузівському, 
додипломному та післядипломному рівнях. 

 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Покращено матеріально-технічну базу навчального процесу, протягом 

навчального року придбано: 90 комп’ютерів (50 штук для викладачів та 40 штук 

для адміністрації університету), 50 ноутбуків (40 штук для викладачів та 10 штук 

офісних), 40 багатофункціональних пристроїв, 5 інтерактивних мультимедійних 

панелей, 2 системи гарантованого безперебійного електроживлення,  

1 професійна відеокамера, 3 фотоапарати, а також проведений тендер на 

закупівлю 86 інформаційних LCD панелей. 

Протягом 2017-2018 навчального року комп'ютерну мережу університету 

розширено територіально, виконано монтаж локальної мережі 1-ої черги 

«Міжкафедрального тренінгового центру» та її підключення до мережі Інтернет та 

університету. У приміщеннях центру встановлено 4 точки Wi-Fi доступу. 

У головному навчальному корпусі, міжнародному культурному центрі, 

виконано монтаж локальної мережі та встановлено мультимедійне обладнання для 

проведення on-line конференцій іноземних студентів. 

Для розширення бази проведення ліцензійних інтегрованих іспитів КРОК 

були оснащені та зроблені необхідні монтажні  роботи з підключення до локальної 

мережі та налаштування систем цифрового відеоспостереження у 3-х лекційних 

аудиторіях (6, 7 та 10 ауд.). В майбутньому університет має можливість одночасно 

проводити ліцензійні іспити у 9-ти лекційних аудиторіях. 

Центр комп’ютерних технологій за звітний період підключив до локальної 

мережі нові робочі місця: 

- кафедра біологічної хімії - 6 робочих місць; 

- кафедра суспільних дисциплін – 2 робочих місця; 

- другий міжнародний деканат - 5 робочих місць. 

Для нового Центру мовної підготовки іноземних громадян у гуртожитку  

№4 було зроблено: 

- підключено 8 робочих місць співробітників до локальної мережі; 

- налаштовано для доступу через мережу Інтернет електроні ресурси центру; 

 - змонтовано та налаштовано інтерактивний проектор; 
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Запущено та налаштовано сервіс онлайн трансляції з камер 

відеоспостереження, розташованих у найбільш жвавих місцях університетського 

містечка, на YouTube каналі університету. Посилання на цей сервіс розміщено на 

офіційному сайті нашого університету. 

На території університетського містечка діють 49 потужних WI-FI  роутерів, 

які забезпечують студентам і співробітникам безкоштовний доступ з мобільних 

пристроїв до мережі Інтернет, можливість роботи з електронними ресурсами 

університету. 

На базі читального залу бібліотеки  навчального корпусу №1, створена та 

налаштована потужна WI – FI зона на 50-60 робочих міст,  для онлайн тестування 

та підготовки студентів. 

Для забезпечення безперебійного електроживлення серверів університету, 

встановлено та налаштовано дві системи  гарантованого безперебійного 

електроживлення. 

Протягом звітного періоду було відремонтовано 85 одиниць комп’ютерної 

та офісної техніки. 

Протягом навчального року надавалась технічна допомога у супроводі та 

установці системного та антивірусного програмного забезпечення, ремонті 

комп’ютерів в Університетській клініці та Медичному коледжі, на клінічних 

кафедрах. Так, було зроблено: 

 налаштування локальної мережі на кафедрі акушерства та гінекології; 

 відновлення працездатності локальної мережі в комп’ютерному класі на 

кафедрі сімейної медицини; 

 відновлення працездатності сервера ІСПРО в університетській клініці; 

 ремонт сервера тестування в комп’ютерному класі на кафедрі патологічної 

анатомії; 

 налаштування ноутбуків для роботи з LSD-панелями на кафедрі 

дерматовенерології та косметології; 

 перевстановлено програмне забезпечення ортопантомографа на кафедрі 

терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології. 

Триває автоматизація роботи бухгалтерії, поповнюється коло функцій в 

системі ІСПРО-студент,  розроблено та впроваджено 

1. програмне забезпечення розрахунків за навчання на контрактній основі 

іноземних громадян  з урахуванням змін у порядку розрахунків; 

2. виконано перехід Медичного коледжу з 01.01.2018 р. на план рахунків 

бухгалтерського обліку університету й відпрацьована технологія обміну даними 

коледжу з університетом;  

3. доопрацьовано облік інтерно-місяців на факультеті післядипломної освіти 

відповідно до останніх вимог університету; 

Продовжується робота з адаптації системи АСУ навчальним закладом під 

вимоги нашого університету. Виконано: 

Модуль АСУ «Навчальний модуль». Створено новий функціонал у модулі 

АСУ «Навчальний модуль» у розділі навчальні плани з метою налаштування 

дисциплін перших курсів для накопичувальної системи успішності. Розроблено 

новий функціонал інтеграції АСУ з системою EDX, який дозволяє проводити 

одномоментний запис студента на онлайн курси,  оперативно контролювати процес 

запису на курси студентів.  
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Модуль АСУ «Деканат». Розроблено та впроваджено новий модуль АСУ 

«Деканат» - «успішність», який дозволяє опрацьовувати дисципліни перших курсів 

за накопичувальною системою. Створені нові форми «відомостей успішності», а 

також доопрацьовано функціонал «рейтингу студентів». 

Модуль АСУ «Електронний журнал».  

Вдосконалений функціонал «Електронного журналу» АСУ з роботи з 

дисциплінами перших курсів за накопичувальною системою.  

Нині модулі АСУ «Електронний журнал», «Електронні відомості» 

впроваджені в роботу кафедр ЗДМУ на спеціальностях «Медицина», «Фармація» 

(очна форма навчання), «ТПКЗ» (очна форма навчання), «Стоматологія» 

«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Лабораторна діагностика» у вітчизняних та 

іноземних студентів. 

Модуль «Реєстрація довідок». Створено модуль реєстрації довідок причин 

пропущених занять студентів, який дозволить у подальшому оптимізувати 

оформлення довідок для студентів.  

 

РОЗВИТОК НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

За останні роки Наукова бібліотека запровадила багато новітніх 

інформаційних сервісів та значно покращила діяльність з питань обслуговування 

користувачів. Усі вони були спрямовані на створення сучасної моделі 

університетської бібліотеки, які підняли на новий рівень систему інформаційного 

забезпечення та обслуговування користувачів. 

Система обслуговування користувачів бібліотеки ЗДМУ орієнтована як на 

внутрішнього, так і на зовнішнього користувача. 

Для комфорту та зручності користувачів функціонує комп'ютерна читальна 

зала на 20 автоматизованих робочих місць. Організовано вільний доступ для 

користувачів до власних і віддалених електронних інформаційних ресурсів, 

надаються додаткові сервісні послуги: ксерокопіювання, сканування, 

роздрукування на принтері. Відкрито вільний доступ до мережі Інтернет за 

допомогою технології Wi-Fi.  

У бібліотеці ЗДМУ успішно впроваджена автоматизована інформаційна 

бібліотечна система, яка підтримує всі технологічні процеси бібліотеки: облік та 

обробку надходжень, усі види робіт з фондами, аналіз книгозабезпеченості, 

реєстрацію та обслуговування читачів. Електронна книговидача забезпечує 

оперативне обслуговування користувачів на абонементах та в читальних залах. 

В автоматизованому режимі здійснюється запис до бібліотеки і виготовлення 

пластикового читацького квитка, видача та повернення документів, ведеться 

бібліотечна статистика, облік фонду та читачів, комплектування та списання 

літератури.  

Як  і завжди, особлива увага приділяється комплектуванню фонду на основі 

аналізу навчальних планів, програм і тематики наукових досліджень університету. 

 Основним джерелом комплектування, як і в попередні роки, було 

придбання літератури у спеціалізованих видавництвах. Закуплено підручників 

більше ніж на 1 400 000 грн. Придбано національні підручники з багатьох 

дисциплін (35 назв), літературу з військово-медичної підготовки, навчальні 

матеріали для курсів англійської мови.  

 Здійснена передплата на більш ніж 200 періодичних видань. 
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 Надходження обов’язкового примірника документів (матеріали кафедр) до 

книгозбірні у звітному періоді також було одним з джерел наповнення 

бібліотечного фонду (майже 3000 прим.). Завдяки співробітникам університету 

поповнюється і фонд художньої літератури. 

 Проводився книгообмін із бібліотеками МОЗ, а також бібліотеками 

іншого галузевого підпорядкування, зокрема систематично надходили видання 

Національної наукової медичної бібліотеки України, Інституту енциклопедичних 

знань НАН України, Асоціації радіологів тощо. У рамках державної програми  

«Українська книга» одержано близько 300 примірників видань. 

Фонд бібліотеки на традиційних носіях налічує 571 471. 

Гордістю бібліотеки є фонд рідкісних видань, який є частиною основного 

фонду: це література ХІХ – початку ХХ ст. Співробітники відділу зберігання 

фондів бібліотеки згідно з наказом Міністерства культури «Про порядок відбору 

рідкісних і цінних видань…» займаються відбором, систематизацією та 

каталогізацією цих документів. За параметрами, зазначеними в Наказі, відібрано 

642 примірники. 

Виявлено у фонді й видання, які мають цінність тільки для нашого 

університету, це його історія. Наприклад, зберігся в бібліотеці комплект газети 

«Медицинский работник» (за 1980 – 1994 рр.). Газета почала виходити з вересня 

1980 року. 

Ще одним яскравим прикладом цінного видання місцевого значення є збірник 

творів студентів нашого вишу «Подснежник», що видавався у 60-ті роки. 

І сьогодні ще триває процес відокремлення цінних видань. 

Один з напрямів формування фонду – активне поповнення електронної 

бібліотеки. Кафедри надали до бібліотеки близько 1500 електронних версій своїх 

видань, завдяки чому користувачі можуть їх отримати онлайн через фонд 

електронних документів бібліотеки та репозитарій. 

Щороку послугами бібліотеки користується більше 30 000 читачів 

(відвідувачі, зареєстровані на всіх пунктах обслуговування)  

Кількість відвідувань бібліотеки не завжди стабільна, але не менше  

300 000 відвідувань. 

Зростає і кількість виданих документів за рахунок придбання сучасних 

підручників 

Масове впровадження електронного навчання як технології, форм і методів 

забезпечення та підтримки освітнього процесу вимагає наявності основних і 

додаткових електронних джерел інформації в електронному вигляді і забезпечення 

ефективної системи доступу до них.  

Працює IRZSMU – (Institutional Repository of Zaporizhzhia State Medical 

University) – Електронний архів Запорізького державного медичного університету.  

Розроблено та затверджено нормативно-регламентуючу документацію 

«Положення про інституційний репозитарій ЗДМУ», Авторський договір про 

передачу невиключних прав на використання твору, Інструкцію з реєстрації 

користувача IRZSMU, Інструкцію щодо розміщення власних робіт 

(самоархівування). 

Інституційний репозитарій – це цифровий архів інтелектуального надбання 

університету, призначений для зберігання, систематизації та розповсюдження 

цифрових матеріалів, створених співробітниками університету. 
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Архів містить у відкритому доступі автореферати дисертацій, дисертації, 

наукові публікації викладачів, співробітників, аспірантів та студентів, матеріали 

конференцій, навчально-методичну літературу, звіти про науково-дослідну роботу, 

статті з фахових та періодичних видань. 

Для сприяння підвищення рейтингу університету, збільшення 

наукометричних показників науковців вишу виставлено в електронний репозитарій 

наукові статті, опубліковані у періодичних виданнях університету.  

Таким чином, використовуючи політику поступовості в наповненні 

електронного репозитарію, університет отримує : 

 накопичення, збереження, довготривалий та постійний доступ до робіт 

науковців; 

 збільшення цитування вчених; 

 розповсюдження, представлення та просування досліджень, збільшення 

кількості запитів до досліджень факультетів, співробітників, студентів; 

 інтеграцію до глобальних наукових баз даних. 

Електронний архів станом на 01.02.2016 р. налічував 1863 документи. 

Сьогодні – більше 9 тисяч.  

Це повні тексти статей із фахових журналів та збірників наукових праць 

університету, підручники, навчальні й навчально-методичні посібники, методичні 

вказівки, тези доповідей наукових конференцій.  

Аналіз матеріалів, розміщених в репозитарії, показав, що до щорічних 

рейтингів кафедр усі кафедри надають до бібліотеки матеріали для розміщення в 

репозитарії. Так, кафедри охорони здоров’я, соціальної медицини та лікарсько-

трудової експертизи; госпітальної педіатрії; офтальмології; дитячої хірургії та 

анестезіології; аналітичної хімії; технології ліків; клінічної фармакології, фармації, 

фармакотерапії і косметології; культурології та українознавства; медбіології, 

паразитології та генетики надавали переважно навчально-методичні матеріали. 

Співробітники окремих кафедр систематично, протягом року, самостійно 

розміщують матеріали в репозитарії (самоархівують), це кафедри інфекційних 

хвороб, дитячих інфекційних хвороб, гістології, цитології та ембріології; 

управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства; 

медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій, суспільних 

дисциплін, сімейної медицини і терапії ФПО, фармакогнозії, фармхімії і технології 

ліків ФПО, дитячих хвороб та інші. 

Систематично надають бібліотеці для розміщення у репозитарії нові 

публікації та навчально-методичні матеріали кафедри фармакології та медичної 

рецептури, внутрішніх хвороб 3, акушерства і гінекології, нервових хвороб; 

медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та реаніматології, 

клінічної лабораторної діагностики, біохімії, фізколоїдної хімії, фармакогнозії, 

фармакології та ботаніки, органічної і біоорганічної хімії та інші. 

27 кафедр оновили свої колекції. 

Також бібліотека долучилася до участі вчених університету в проекті 

«Бібліометрика української науки» шляхом створення бібліометричних профілів 

вчених на платформі Google Scholar. Співробітниками бібліотеки на платформі 

Google Scholar зареєстровано: 

станом на 01.04.2018  – 513 профілі науковців університету. 

Індекс Хірша (h-індекс) за показниками наукометричної бази даних Scholar 

Google Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського – 38; 
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Кількість цитувань у Scholar Google – 7541;  

Реєстрація в міжнародному реєстрі унікальних ідентифікаторів вчених ORCID 

– 267, ResearcherID – 122 

Відслідковується цитування в Scopus – 134 

Бібліотекою розміщено на платформі наукової електронної бібліотеки  

e-LIBRARY.RU. наукові періодичні видання університету за останні 9 років, 

загальна кількість публікацій у РІНЦ становить 3390. 

Ведуться й підтримуються 9 БД (читацьких), у тому числі електронний 

каталог обсягом понад 492 399 тис. бібліографічних записів, які забезпечують 

оперативний, багатоаспектний пошук документів з метою їх подальшого 

замовлення та надання онлайн доступу до електронних копій в локальній мережі з 

усіх ПК бібліотеки та університету, а також в режимі віддаленого доступу через 

Інтернет.  

Бібліотека отримувала безкоштовні тріал-доступи до БД EBSCO. 

Передплачено доступ до однієї з провідних науко метричних БД – Web of Science. 

Ефективно бібліотечно-бібліографічне обслуговування для потреб науки та 

освіти досягається за допомогою створення та функціонування веб-сайтів бібліотек 

ВНЗ. Створення й підтримка власного веб-сайту стали одними з актуальних 

напрямів роботи. Сайт працює з грудня 2017 року. Представлена інформація про 

історію бібліотеки, структуру, заходи. За посиланнями можна перейти до 

електронного каталогу, інституційного репозитарію та блогу бібліотеки, а також на 

сторінки інших інформаційних ресурсів. 

На нашому сайті можна ознайомитися з новими надходженнями літератури, 

дізнатися про періодичні видання, що надійшли до бібліотеки й отримати іншу 

інформацію. 

Однією з важливих навчальних і консультативних послуг є створення й 

розміщення на веб-сайті інструктивно-методичних матеріалів різноманітного 

призначення. На сайті нашої бібліотеки представлено інструкції користування 

електронним і традиційним каталогом, рекомендації та приклади оформлення 

бібліографічного списку літератури.  

 На сайті для науковців вишу надається електронна послуга з визначення 

класифікаційних індексів УДК. 

 Неодмінним елементом електронного сервісу є електронна доставка 

документів (ЕДД). 

Послуга ЕДД виконується за дотримання Закону України «Про авторське 

право та суміжні права». Електронне копіювання документів і доставка копій за 

допомогою комп’ютерних технологій виконується за замовленнями колективних 

(бібліотек-посередників) та індивідуальних користувачів бібліотеки. Дана послуга 

дозволяє подолати бар’єри документного обслуговування, підвищити 

затребуваність і відкритість електронного бібліотечного сервісу. 

 Онлайн подовження терміну користування книгами 

 Основним джерелом автоматизованого бібліографічного пошуку є 

електронний каталог, що відображає весь фонд бібліотеки та забезпечує 

багатоаспектний оперативний пошук інформації для виконання різноманітних 

запитів користувачів. 

Електронний каталог та бази даних містять бібліографічні описи основного 

фонду бібліотеки (книг, брошур, дисертацій, авторефератів дисертацій, збірників 

наукових праць та періодичних видань) з аналітичним розписом статей, що 

http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21CNR=20&Z21ID=
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отримує бібліотека та ін. Підтримується повнотекстовий доступ. За результатами 

пошуку можливо оформити читацьку вимогу на необхідні видання, отримати 

бібліографічний список видань, переглянути повнотекстові бібліотечні ресурси та 

зберегти отриману інформацію на електронний носій або відправити електронною 

поштою. Користувачі мають можливість здійснювати електронне замовлення на 

літературу, перевірити наявність документів на власному електронному 

читацькому формулярі та уточнити кінцевий термін здачі літератури. 

Співробітники бібліотеки взяли участь у формуванні та внесенні інформації 

про наукові праці професорсько-викладацького складу університету до Єдиної 

державної електронної бази освіти (ЄДЕБО) 

Бібліотека бере участь в експертній оцінці титульної сторінки та списків 

рекомендованої літератури до навчальних матеріалів створених на кафедрах на 

відповідність ДСТУ та рекомендаціям ЦМК МОЗ України. 

Бібліотека також відповідає за створення службової бази проектів EDX. Так 

як онлайн курси є повноцінними електронними виданнями, вони повинні пройти 

повну обробку документів (каталогізування, систематизацію) та включені до 

загального фонду бібліотеки.  

Ведеться перевірка відповідності ключових слів до статей за тезаурусом 

MeSH. 

Співробітники наукової бібліотеки ЗДМУ не тільки розробляють та проводять 

різноманітні заходи, але й беруть активну участь у конференціях та науково-

практичних семінарах: Науково-практична конференція молодих вчених «Культура 

та інформаційне суспільство ХХІ століття»; Науково-практичний семінар «Фонди 

рідкісних та цінних видань в бібліотеках ВНЗ Запорізької області»; Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Короленківські читання» та інші. 

Велика увага приділяється розвитку й удосконаленню інфраструктури 

бібліотеки, покращенню її матеріально-технічної бази, підвищенню комфортності 

обслуговування всіх категорій 

У бібліотеці працюють 4 читальних зали, які відповідають вимогам 

електронного навчання. Уся територія бібліотеки є WiFi зоною, в т.ч. філії 

бібліотеки у гуртожитках. Читачі мають змогу користуватися власними 

мобільними телекомунікаційними приладами. 

У читальному залі бібліотеки гуртожитку № 3 встановлено 8 автоматизованих 

робочих місць. Організовано вільний доступ до власних і віддалених електронних 

інформаційних ресурсів, надаються додаткові сервісні послуги: ксерокопіювання, 

сканування, роздрукування на принтері. Студенти мають можливість пошуку 

навчальних і додаткових матеріалів звернувшись до будь якого з ресурсів 

бібліотеки та університету: електронного каталогу з авторизованим доступом до 

повних текстів навчальних видань; кафедральних ресурсів на порталі університету; 

репозитарію університету; виконати навчальні та практичні завдання, роботи з 

набору текстів і оформлення своїх робіт. 
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СПІЛЬНА РОБОТА З УСТАНОВАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

 
36 клінічних кафедр університету (16 – терапевтичного, 14 – хірургічного та  

6 – педіатричного профілю) розташовані на базах 34 провідних закладів охорони 
здоров’я, 9 стоматологічних установ, 39 базах заочної інтернатури для підготовки 
лікарів-інтернів, 11 наукових лікувально-діагностичних центрах. Загальна площа, 
яку вони займають – понад 10000 кв.м., кількість ліжок перевищує 8 тисяч.  

Співробітники клінічних кафедр здійснюють великий обсяг консультативно-
діагностичної роботи, проводять операції та асистенції, здійснюють курацію 
хворих, беруть участь у проведенні консиліумів, клінічних обходів, розборів, 
науково-практичних конференцій, засідань асоціацій, у клініко-експертних 
комісіях і медичних комісіях з розгляду скарг хворих та інше. 

Лікувальну роботу виконують 67,2% клініцистів із вищою кваліфікаційною 
категорією,  15,3% – з першою, 11,7% – з другою.  Атестовані на звання лікаря-
спеціаліста зі стажем роботи до 5 років 5,8% співробітників.  

Протягом 2017–2018 навчального року клініцистами університету проведено 
292945 консультацій хворих у стаціонарах і поліклініках (734 консультації на 
одного викладача клінічної кафедри). Найбільшу кількість консультацій провели 
співробітники кафедр нервових хвороб (16864), дерматовенерології та косметології 
з циклом естетичної медицини ФПО (16201); дитячої хірургії та анестезіології 
(16143), внутрішніх хвороб 1 (15494) і медицини катастроф та військової медицини 
(15203). Виконано 19246 оперативних втручань (143 операції на одного 
співробітника клінічної хірургічної кафедри), найбільша кількість хірургічних 
операцій виконана на кафедрах дитячої хірургії та анестезіології (1241); 
травматології та ортопедії (1136); госпітальної хірургії (1107); загальної хірургії та 
догляду за хворими (1075). Показники якості хірургічного лікування є стабільно 
задовільними. 

Під час виїздів по лінії КУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф» і планово-консультативних виїздів клініцистів університету в 
райони Запорізької області,  співробітники кафедр госпітальної хірургії, загальної 
хірургії та догляду за хворими, дитячих інфекційних хвороб, медицини катастроф, 
акушерства і гінекології, дитячої хірургії та анестезіології надали 
висококваліфіковану медичну та консультативну допомогу 224 хворим. 

Високий професійний рівень, досвід і авторитет науковців ЗДМУ визнають  
департаменти охорони здоров’я облдержадміністрації та Запорізької міської ради, 
призначивши Головними позаштатними спеціалістами 22 співробітників клінічних 
кафедр, а членами атестаційних комісій  – 29.  

Особливо піклувалися клініцисти ЗДМУ про пацієнтів Запорізького 
військового госпіталю. До проведення консультацій та лікування військових 
залучаються співробітники кафедри медицини катастроф, військової медицини, 
анестезіології та інтенсивної терапії, інших клінічних кафедр. Стоматологічну 
допомогу надають співробітники кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології. Пацієнти госпіталю отримують в Університетській клініці 
консультативну допомогу за всіма профілями, проходять обстеження (УЗД, 
рентген та ін.).  Лікарі-інтерни працюють у відділеннях госпіталю, а студенти 
проходять виробничу практику. 

Під час Днів донора, проведених двічі в університеті, та в рамках благодійної 
акції «Любов милосердствує»  155 студентів здали кров для бійців АТО, а також 
дітей з онкозахворюваннями. Студенти-волонтери постійно доглядають за хворими 
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Запорізького хоспісу «Архангела Михаїла», дитячого будинку «Сонечко», 
Кіровського будинку інвалідів.  

Тривала співпраця з Запорізькою радою ветеранів війни та праці. Досвідчені 
спеціалісти університету - професори й доценти (невропатолог, уролог, кардіолог, 
ендокринолог, хірург, офтальмолог та ін.) проводять консультативні прийоми 
ветеранів. Співробітники кафедр клінічної фармакології опікуються цією 
категорією хворих в госпітальних відділеннях обласної клінічної лікарні та міської 
лікарні № 2, які є клінічними базами університету. 

Університет веде велику інформаційну та роз'яснювальну роботу у ЗМІ з 
питань охорони здоров'я, здорового способу життя, запобігання захворювань на 
туберкульоз, ВІЛ-інфекцію, серцево-судинні та інфекційні захворювання.  

 

Клінічні бази Запорізького державного медичного університету 

 

№ Назва ЛПЗ Кафедри 

1.  Університетська клініка Сімейної медицини і терапії  та кардіології 

ФПО; 

Внутрішніх хвороб 3; 

Нервових хвороб; 

Клінічної лабораторної діагностики; 

Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 

стоматології; 

Хірургічної та пропедевтичної стоматології; 

Патологічної анатомії і судової медицини; 

Медицини катастроф, військової медицини, 

анестезіології та інтенсивної терапії; 

Факультетської хірургії 

2.  КУ «Обласна клінічна 

лікарня» ЗОР 

Внутрішніх хвороб 3; 

Госпітальної хірургії; 

Травматології та ортопедії;  

Медицини катастроф, військової медицини, 

анестезіології та інтенсивної терапії; 

Акушерства та гінекології; 

Клінічної фармакології, фармації, 

фармакотерапії та косметології; 

Урології, променевої діагностики і терапії; 

Фізичної реабілітації, спортивної медицини, 

фізичного виховання і здоров’я 

3.  КУ «Обласна клінічна 

дитяча лікарня» ЗОР 

Госпітальної педіатрії; 

Дитячої хірургії та анестезіології; 

Офтальмології; 

Дитячих хвороб ФПО; 

Пропедевтичної та хірургічної стоматології; 

Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 

стоматології; 

Дерматовенерології та косметології з курсом 

дерматовенерології і естетичної медицини 

ФПО   
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4.  КУ «Обласна інфекційна 

клінічна лікарня» ЗОР 

Інфекційних хвороб; 

Дитячих інфекційних хвороб 

5.  КУ «Обласний клінічний 

онкологічний диспансер» 

ЗОР 

Онкології та онкохірургії 

6.  КУ «Обласний 

протитуберкульозний 

клінічний диспансер» ЗОР 

Фтизіатрії і пульмонології 

7.  КУ «Обласний медичний 

центр серцево-судинних 

захворювань» ЗОР 

Внутрішніх хвороб 1; 

Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 

стоматології  

8.  КУ «Обласна клінічна 

психіатрична лікарня» ЗОР 

Психіатрії, психотерапії, загальної та 

медичної психології, наркології та сексології 

9.  КУ «Обласний клінічний 

наркологічний диспансер» 

ЗОР 

Психіатрії, психотерапії, загальної та 

медичної психології, наркології та сексології 

10.  КУ «Обласний шкірно-

венерологічний клінічний 

диспансер» ЗОР  

Дерматовенерології та косметології з курсом 

дерматовенерології і естетичної медицини 

ФПО 

11.  КУ «Обласний клінічний 

ендокринологічний 

диспансер» ЗОР 

Внутрішніх хвороб 1; 

Госпітальної хірургії 

12.  КУ «Обласний медичний 

центр репродукції 

людини» ЗОР 

Акушерства, гінекології та репродуктивної 

медицини ФПО 

13.  КУ «Міська клінічна 

лікарня № 2» ЗМР 

Хірургії та анестезіології ФПО; 

Клінічної фармації, фармакотерапії і УЕФ 

ФПО 

14.  КЗ «Міська клінічна 

лікарня № 3» ЗМР  

Оториноларингології; 

Офтальмології; 

Фізичної реабілітації, спортивної медицини, 

фізичного виховання і здоров’я 

15.  КУ «Центральна клінічна 

лікарня № 4 Заводського 

району» ЗМР 

Внутрішніх хвороб 1; 

Загальної практики – сімейної медицини 

16.  КУ «Міська клінічна 

лікарня екстреної та 

швидкої медичної 

допомоги  

м. Запоріжжя»  

Внутрішніх хвороб 1; 

Загальної хірургії та догляду за хворими; 

Урології, променевої діагностики і терапії;  

Травматології та ортопедії; 

Медицини катастроф, військової медицини, 

анестезіології та інтенсивної терапії; 

Хірургічної та пропедевтичної стоматології; 

Хірургії та анестезіології ФПО 
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17.  КУ «6  міська клінічна 

лікарня» ЗМР  

Пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом 

за хворими; 

Нервових хвороб; 

Клінічної фармакології, фармації,  

фармакотерапії і косметології; 

Пропедевтики дитячих хвороб; 

Фізичної реабілітації, спортивної медицини, 

фізичного виховання і здоров’я; 

Клінічної лабораторної діагностики 

18. 1 ТОВ «Віта Центр»  Факультетської хірургії  

Урології, променевої діагностики і терапії; 

Пропедевтичної та хірургічної стоматології   

19.  КУ «Запорізька міська 

багатопрофільна клінічна 

лікарня № 9» 

Офтальмології 

20.  КУ «Запорізька міська 

багатопрофільна дитяча 

лікарня №5» 

Факультетської педіатрії; 

Дитячої хірургії та анестезіології; 

Дитячих інфекційних хвороб; 

Дитячих хвороб ФПО; 

Отоларингології  

21.  КУ «Міська  лікарня №7» 

ЗМР  

Внутрішніх хвороб 2 

22.  КУ «Пологовий будинок  

№ 9» ЗМР 

Акушерства та гінекології  

23.  КЗ «Обласний 

перинатальний центр» ЗОР 

Акушерства та гінекології  

24.  ТОВ «Клініка Мотор Січ» Травматології та ортопедії; 

Урології, променевої діагностики і терапії; 

Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 

стоматології; 

Загальної практики – сімейної медицини; 

Отоларингології   

25.  КУ «Міська лікарня №1» 

ЗМР 

Факультетської хірургії; 

Акушерства та гінекології; 

Внутрішніх хвороб 3 

26.  КУ «Обласне 

патологоанатомічне бюро» 

ЗОР 

Патологічної  анатомії та судової медицини 

27.  КУ «Обласне бюро 

судово-медичної 

експертизи» ЗОР  

Патологічної  анатомії та судової медицини  

28.  КУ «Обласний лікарсько-

фізкультурний диспансер» 

ЗОР 

Фізичної реабілітації, спортивної медицини, 

фізвиховання і здоровя 

29.  ТОВ Медичний центр 

«Візус» 

Офтальмології; 

Хірургії та анестезіології ФПО; 

Дитячої хірургії та анестезіології 
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30.  КЗ «Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги № 6» ЗМР 

Загальної практики – сімейної медицини  

31.  ДУ «Запорізький обласний 

лабораторний Центр МОЗ 

України» 

Медичної біології, паразитології та генетики; 

Загальної гігієни та екології; 

Мікробіології, вірусології та імунології 

32.  Запорізький військовий 

госпіталь – військова 

частина А3309 

Медицини катастроф, військової медицини, 

анестезіології та інтенсивної терапії; 

Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 

стоматології; 

Кафедра клінічної лабораторної діагностики 

33.  ТОВ «Соціальні ініціативи 

Запоріжжя» 

Сімейної медицини і терапії  та кардіології 

ФПО; 

Внутрішніх хвороб 3; 

Дитячих хвороб ФПО 

34.  Філія ПрАТ 

«Приазовкурорт» 

клінічний санаторій 

«Великий Луг» 

Акушерства і гінекології; 

Загальної практики – сімейної медицини; 

Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 

стоматології; 

Фізичної реабілітації, спортивної медицини, 

фізвиховання і здоровя 

 

Співробітники клінічних кафедр університету успішно працюють в  

11 міжрегіональних та обласних спеціалізованих медичних центрах, обладнаних 

сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою. 

У центрі оперативної артрології та спортивної травми, роботу якого 

координує кафедри травматології та ортопедії, у 2017 році проконсультовано  

2143 хворих, виконано 636 оперативних втручань, з них 234 ендопротезування 

великих суглобів (180 – кульшового, 54 - колінного), 385 артроскопій. За бюджетні 

кошти встановлено 75 ендопротезів, із них 12 колінного суглоба, 63 кульшового. 

При проведенні ендопротезування великих суглобів використовуються системи 

цементної та безцементної фіксації вітчизняних і зарубіжних виробників. Протягом 

року впроваджені нові діагностично-лікувальні методики: тотальне й 

диференційоване тотальне ендопротезування кульшового суглоба з використанням 

ендопротеза ОРТЕН у хворих з медіальними переломами шийки стегнової кістки; 

ендопротезування кульшового суглоба з використанням малоінвазивного 

короткого стегнового компоненту; впровадження доступів midvastus і subvastus при 

ендопротезуванні колінного суглоба; малоінвазивне відновлення ушкоджень 

акроміально-ключичного суглоба; використання артроскопічного обладнання при 

лікуванні патології гомілковостопного та ліктьового суглобів; спосіб хірургічного 

лікування серединних розривів зв’язок гомілковостопного суглоба; ревізійне 

ендопротезування кульшового суглоба з використанням імплантів AESCULAP; 

методика пластики передньої хрестоподібної зв’язки All Inside; використання 

підтаранного імпланта при лікуванні плосковальгусної деформації стопи; 

використання операції Латерже при звичному вивиху плечового суглоба; 

використання імплантів фірми Arthrex при фіксації сухожилля довгої головки 

біцепса. 
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В Центрі судинної та ендоваскулярної хірургії співробітниками кафедри 

госпітальної хірургії ЗДМУ проконсультовано 6319 хворих, прооперовано  

606 пацієнтів, виконано 43 маніпуляції. Впроваджено стентування периферичних 

артерій, симультанні операції на сонних та коронарних артеріях, триває розробка 

малотравматичних методів операцій при аневризмі судин, розробка хірургічних 

методів профілактики ТЕЛА.  

У центрі шлунково-кишкових кровотеч співробітниками кафедри 

загальної хірургії у 2017 році надана висококваліфікована медична допомога  

408 хворим, з них 128 прооперовано. Впроваджуються методики зупинки гострої 

шлунково-кишкової кровотечі із варикозно змінених вен на тлі цирозу печінки, 

портальної гіпертензії, а саме - ендоскопічне лігування варикозних судин. 

У хірургічному гепатологічному центрі співробітниками кафедри 

факультетської хірургії в 2017 році проконсультовано 4925 хворих із 

захворюваннями печінки, жовчовивідної системи та підшлункової залози, 

прооперовано 1854 пацієнтів. Основні впровадження: інтервенційні ендоскопічні 

маніпуляції (підслизуваті резекції пухлин шлунка та товстої кишки, дивертикулів 

стравохода, ендоскопічне дренування кіст підшлункової залози; двухпровідникова 

папілосфінктеротомія (DWT-ЕПСТ), роздільне стентування жовчних проток та 

панкреатичного протоку); операції при хронічному фіброзно-дегенеративному 

панкреатиті (поздовжня тотальна панкреато-вірсунгодуоденопапілотомія, 

сегментарна панкреатодуоденальна резекція), в тому числі лапароскопічні 

(циторедуктивні операції при злоякісних захворюваннях органів черевної 

порожнини з резекцією метастазів у печінку; лапароскопічна холецистолітотомія з 

дозованою папілотомією при поодинокому холелітиазі); інтервенційні 

сонографічні маніпуляції (радіочастотна абляція метастазів печінки під УЗД 

контролем; біопсія печінки, підшлункової залози; черезшкірна-черезпечінкова 

холангіо- і холецистографія/стомія, нефростомія; пункція і дренування рідинних 

скупчень черевної порожнини і заочеревинного простору; пункція і дренування 

кіст різної локалізації; пункція і дренування плевральної порожнини; блокада 

передньої черевної стінки після операцій на органах черевної порожнини), 

тораколапарокопічна екстирпація стравоходу з заміщенням шлунком при 

злоякісних новоутвореннях стравоходу; лапароскопічна герніопластика з 

інтраочеревиним розміщенням сітки IPOM-mesh; удосконалені лапароскопічні 

операції при пахвинних грижах (ТАРР і ТЕР методики); лапароскопічні операції 

при злоякісних пухлинах лівої та правої половини товстої кишки з використанням 

ендостеплерів; лапароскопічні операції при грижах стравохідного отвору 

діафрагми, в тому чисті симультанні. Відзначається збільшення кількості 

оперативних втручань за рахунок використання малоінвазивних методик 

(лапароскопічні, ендоскопічні втручання та інтервенційна сонографія), 

продовжується вдосконалення таких методів при захворюваннях органів 

гепатопанкреатобіліарної ділянки. 

У обласному центрі ендоскопії співробітниками кафедри госпітальної 

хірургії у 2017 році проконсультовано 407 хворих, виконано 88 ендоскопічних 

операцій та 45 ендоскопічних маніпуляцій. Впроваджено ФГДС з хромоскопією в 

діагностиці захворювань стравоходу, набувають розвитку лапароскопічні 

шунтуючі операції, лапароскопічна фундоплікація при грижі стравохідного отвору 

діафрагми, лапароскопічна пластика при ахалазії кардії, лапароскопічна 

герніопластика, лапароскопічна крурорафія з використанням поліпропіленових 
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прокладок. Впроваджено лапароскопічну спленектомію при захворюваннях крові 

та іншій хірургічній патології. 

У центрі урології дитячого віку співробітниками кафедри дитячої хірургії 

та анестезіології у 2017 році проліковано 925 хворих, проведено 565 операцій при 

різних вадах нирок і сечових шляхів, ендоскопічних – 71. Активно 

використовуються сучасні методи діагностики та лікування обструктивних 

уропатій та інших вад нирок і сечових шляхів: цистоуретроскопії, ендоскопічне 

стентування сечоводів і балонна дилатація стриктур, ендоскопічна корекція 

міхурово-сечовідного рефлюксу, лапароскопічні операції при варикоцеле та 

патології вагінального відростка очеревини, дистанційна літотрипсія при 

сечокам'яній хворобі, одноетапна хірургічна корекція гіпоспадії. 

В ангіоневрологічному центрі на базі комунальної установи «6-та міська 

клінічна лікарня» співробітниками кафедри нервових хвороб у 2017 році 

проліковано майже 1700 хворих. Удосконалені діагностичні заходи у хворих на 

мозковий геморагічний півкульовий інсульт на підставі оцінки вираженості 

вторинного внутрішньошлуночкового крововиливу; розроблені та впроваджені 

інформативні високочутливі критерії прогнозування несприятливих варіантів 

перебігу та виходу спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового 

крововиливу зі вторинною внутрішньошлуночковою геморагією і за її відсутності, 

які враховують сукупність результатів комплексного клініко-нейровізуалізаційного 

дослідження та виступають підґрунтям для вибору оптимальної лікувальної 

тактики; розроблений та впроваджений диференційований підхід до визначення 

оптимальних за структурою та обсягом лікувально-реабілітаційних заходів у 

хворих на мозковий ішемічний півкульовий інсульт в ранньому відновному періоді 

захворювання з урахуванням індивідуального прогнозу відновлення порушених 

функцій на підставі комплексної оцінки показників спонтанної біоелектричної 

активності головного мозку, церебральної гемодинаміки, гуморальних маркерів 

ураження мозкової тканини, маркерів неоангіогенезу, васкулярного 

ремоделювання та активності атерогенезу, що дозволило суттєво покращити 

результати лікування зазначеного контингенту хворих та сприяло зменшенню їх 

інвалідизації.  

У дитячому алергологічному центрі  в 2017 році співробітниками кафедри 

факультетської педіатрії проконсультовано 1577 дітей, обстежено на УЗД та 

спірографії  861 дитину, проліковано в алергологічному відділенні 522 дитини. У 

структурі захворюваності перше місце займають хвороби органів дихання, 

збільшилась кількість загострень у хворих на бронхіальну астму за екстреними 

викликами. Також не зменшується кількість госпіталізованих дітей дошкільного 

віку, що пов’язано з розповсюдженням алергічних хвороб серед дітей раннього 

віку. У центрі проводиться поглиблене дослідження ЖКТ, нирок, печінки, дихальні 

проби, алерготестування, моніторинг функції зовнішнього дихання, бронхолітичні 

та провокаційні тести, лабораторне обстеження, рентген-обстеження, повні 

імунологічний, вірусологічний аналізи. Проводиться велика наукова робота: 

написано 13 статей, 10 тез у вітчизняні наукові видання; видана пам’ятка батькам 

дітей, які страждають на пилкову алергію; створена анкета-опитувальник для 

батьків з медикаментозної алергії. Впроваджено використання нових препаратів у 

48 дітей з атопічним дерматитом та 52 дітей з алергічним риносинусітом. 

Проведено фенотипування алергічного риніту за допомогою риноцитології  
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60 хворим. Співробітники центру взяли участь у 28 всеукраїнських конференціях 

та 2 міжнародних, на яких було зроблено 18 доповідей.   

В обласному центрі діагностики, лікування та профілактики 

гастроентерологічних захворювань співробітниками кафедри внутрішніх хвороб 

3 у 2017 році проліковано 839 хворих. З метою покращення діагностики 

гастроентерологічних хвороб впроваджені дуплексне сканування органів черевної 

порожнини на виявлення ішемічної хвороби кишківника та іншої судинної 

патології органів черевної порожнини; КТ, МРТ холецистохолангіопанкриато- 

графія; метод хроматографічного обстеження нижніх відділів стравоходу на 

предмет наявності стравоходу Барретта та онкопатології; уреазно-дихальний тест 

на виявлення хелікобактерної інфекції; пункційна біопсія печінки. У лікування 

гастроентерологічних захворювань впроваджено нові лікарські засоби: при 

виразковаій хворобі – група ІПП «Барол», «Езолонг», «Улсепан», «Нольпаза»; при 

хворобах гепатобіліарної системи – «Фосфоглів», «Бетаргін», «Артіжель», 

«Гепаметіон», «Адециклол» «Цитофлавін», «Гепатокс»; при дисбактеріозі 

кишківника – «Альфлорекс», «Лактофор», «Ротабіотик», «Біо-гая pro dentis» та ін.). 

При захворюваннях органів травлення впроваджені оксигенотерапія і новітня 

методика проведення гідроколонотерапії. 

В обласному центрі алергології та клінічної імунології співробітниками 

кафедри внутрішніх хвороб 3 у 2017 році обстежено та проліковано 968 хворих з 

алерго- та імунопатологією. Використовуються нові схеми лікування і діагностики: 

застосування протигістамінного препарату «Хітакса» 5 мг/добу та «Контрахіст 

Алерджи» 5 мг/добу у комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму та 

атопічний дерматит; застосування інгаляційного глюкокортикоїду «Буфомікс 

Ізіхейлер» 160/4,5 у комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму 

середнього та важкого ступеня; визначення гуморальної ланки імунітету для 

діагностики імунодефіцитних розладів.  

У 2017 році активно працює створений на базі кафедри акушерства, 

гінекології та репродуктивної медицини ФПО Центр екстракорпорального 

запліднення та медико-генетичного скринінгу. Співробітниками кафедри 

здійснено 11 601 консультацію, проліковано 2 246 хворих з різними формами 

безпліддя та іншими порушеннями репродуктивного здоров’я. Проведено  

615 ендоскопічних операцій (118 лапароскопій, 497 гістероскопій), 

післяопераційних ускладнень не було. Завдяки сучасному оснащенню лабораторії 

медико-генетичного консультування та репродуктивної корекції було проведено 

264 цикли екстракорпорального запліднення. У лабораторії наповнюється  кріобанк 

ембріонів, що суттєво збільшує шанси жінок на вагітність. Проводиться 

удосконалення схем стимуляції овуляції в циклах екстракорпорального 

запліднення на основі удосконалення груп ризику з виникнення синдрому 

гіперстимуляції яєчників та синдрому резистентних яєчників, а також 

впровадження лікування інноваційними медичними препаратами, що дозволило 

досягти у 58,1% пацієнток розвитку біохімічної вагітності в циклах ЕКО, ICSI, у 

51,2% пацієнток – у кріоциклах. Співробітниками кафедри надається 

висококваліфікована андрологічна допомога з використанням консервативних та 

хірургічних методів лікування, в результаті відновлення чоловічої фертильності 

становить 58,4%. 
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З початку 2018 року на базі КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» 
розпочала роботу Хірургічна клініка ЗДМУ і ДЗ «ЗМАПО», яку очолив академік 
НАМН України, проф. Никоненко О.С. 

Протягом 2017 року до Центру медичної реабілітації та профілактики за 
медичною допомогою фахівців було 3826 звернень, з них 63,1% співробітників і 
36,9% – студентів. Диспансерна група співробітників збільшилась з 281 до  
305 осіб, на оздоровлення в санаторій медичної реабілітації «Глорія» відібрано та 
відправлено 86 працівників.  

Збільшується охопленість співробітників щорічними профілактичними 
медичними оглядами. Так, пройшли профілактичний медичний огляд  
99,5% співробітників із шкідливими умовами праці (2016 - 98,9%), не пройшли 
медогляд 2 особи з причини довгострокового перебування на лікарняному листі, 
тимчасова непрацездатність у них закінчилась виходом на інвалідність. Як 
відзначено у заключному Акті від 05.02.2018 в 1 співробітниці є підозра на 
профзахворювання, спричинене роботою за сумісництвом в клінічному закладі. 
Потребують дообстеження 18 осіб, у 12 співробітників (2016 – 9) вперше виявлені 
захворювання, необхідно направити на МСЕК 3 особи, направлено на амбулаторне 
лікування 84 особи, стаціонарне лікування – 32. Санаторно-курортне лікування 
рекомендовано 52 співробітникам. Дієтичного харчування потребують 30 осіб. Під 
диспансерним наглядом перебувають 136 (2016 - 134) працівників. Комісія 
встановила у 3 осіб медичні протипоказання за станом здоров’я для здійснення 
окремих видів робіт, в результаті керівники підрозділів виключили для своїх 
працівників роботу на висоті. Крім того, 7 співробітників отримали допуск до 
роботи з обмеженням на 6 місяців, 1 – на 3 місяці, 4 – 1 місяць. 

Підлягало профілактичному огляду 895 співробітників без шкідливих умов 
праці, оглянуто 97,8%. Захворювання виявлені у 621 особи, або 70,9%, з них 
вперше – у 54 або 8,7%. На додаткове обстеження направлені 62 співробітники. На 
«Д» обліку в терапевта перебувають 305 осіб, з них вперше взяті на диспансерний 
облік 39 співробітників. Вузькими спеціалістами захворювання виявлені у  
410 співробітників (32,0%), з них вперше у 88. Потребують "Д" нагляду у вузьких 
спеціалістів 198 співробітників. Під час медогляду лікар-дерматовенеролог вперше 
виявив патологію у 4 співробітників, здійснив 147 дерматоскопій, рекомендував 
повторно 21, 5 осіб направив на консультацію до онколога. Лікар-кардіолог 
оглянула 113 співробітників. ФГ в УК пройшли 637 співробітників, або  
50,8% (2016 – 452, 36%), інші за місцем проживання, або в клініках (співробітники 
клінічних кафедр). 

Під час медичного огляду на стаціонарне лікування в УК направлено  
8 співробітників. Протягом 2017 року проліковано в стаціонарі УК 46 осіб, в інших 
клініках міста – 58.  

Загальна спортивна та оздоровча діяльність в університеті проводиться під 
професійним лікарським контролем. Для студентів, які вступили до університету  
в 2017 році (714 – вітчизняних студентів), згідно наказу ректора від 05.09.2017 
№857-с був проведений медичний огляд. Проводились антропометричні 
дослідження, ЕКГ, функціональні проби з фізичним навантаженням. На підставі 
даних медичного огляду всі студенти розподілені на медичні групи для участі у 
навчальних та додаткових заняттях фізичною культурою, що забезпечує 
оптимальне дозування фізичних навантажень і дозволяє підвищити ефективність та 
безпеку занять, а також ліквідувати наслідки гіподинамії та гіпокінезії. До основної 
групи віднесено 452 студенти, підготовчої – 189, спеціальної – 68, групи ЛФК –  
5 осіб. В лютому-березні 2018 року повторно проведений медогляд вітчизняних 
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студентів спеціальних груп (101 особа), а також 774 іноземців І курсу і 
підготовчого відділення, за результатами якого кількість студентів, які відносяться 
до спеціальних груп зменшилась на 11,2%. Студенти, які за станом здоров’я 
віднесені до спеціальної медичної групи та групи лікувальної фізичної культури, 
займаються під керівництвом викладачів за спеціальними оздоровчими 
програмами.  

Крім щорічного медогляду всім студентам ЗДМУ, в тому числі й іноземним, 
проводиться флюорографічне дослідження. За 2017 рік флюорографічне 
обстеження пройшли 5390 осіб. Протягом року захворіли на різні види інфекцій: 
вітряна віспа – 12 студентів, кір – 10, кишкова інфекція – 13, туберкульоз – 7, 
інфекційний мононуклеоз –1.  

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР  

«УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА»  
 
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 – 65 ліжок, 
неврологічне – 35 ліжок), консультативну поліклініку на 240 відвідувань у зміну, 
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; медицини 
катастроф, військової медицини, анестезіології і інтенсивної терапії; 
факультетської хірургії. У клініці працюють 112 лікарів: з них 51 осіб (45,5%) 
мають науковий ступінь (28 докторів наук і 23 кандидатів наук), 62 (55,4%) лікарів 
– вищу кваліфікаційну категорію. 

У поліклініці ведеться прийом за 14 лікарськими спеціальностями, виконання 
плану консультативних відвідувань склало 104,0% за 2017 рік. Університетська 
клініка продовжує роботу з проведення первинних і періодичних медичних оглядів 
працівників промислових підприємств міста. Всього оглянуто 6830 осіб. 

У консультативному лікувально-діагностичному центрі університету за  
2017-2018 навчальний рік, проконсультовано 4670 пацієнтів за 34 спеціальностями, 
з них 3897 (83,4%) дорослих та 773 (16,6%) дітей. Найбільша кількість 
консультацій з дорослої мережі проведена доцентом Свистуном С.І. (402), 
доцентом Ревенько А.В. (353), д.мед.н, доцентом Колесником М.Ю. (252), 
доцентом Савченко Є.І. (220), з дитячої мережі – к.мед.н. Славкіним Ю.Л. (228), 
професором Усачовою О.В. (230), професором Недєльською С.М. (99), професором 
Щокіним О.В. (95). 

У звітному році продовжили роботу спеціалізовані медичні центри: центр 

вегетативних розладів (проліковано 438 хворих), гастроентерологічний центр 

(проліковано – 353 хворих), центр ендоскопічної діагностики та лікування 
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(проведено 2010 ендоскопічних досліджень, 627 – біопсій, 480 – уреазних тестів, 

486 – хромогастроскопій, 213 – ендоскопічних операції), стоматологічний центр 

(обстежено та проліковано більше 2,5 тисяч пацієнтів), центр інтервенційної 

сонографії (проведено 30 біопсії та трепанобіопсії). 

За звітний період у діагностичному відділенні зросла на 7,8% кількість 

проведених досліджень, в тому числі спірографій на 23% (за рахунок медичних 

оглядів), добового моніторування ЕКГ на 11% та артеріального тиску на 4%, 

дисперсійного картування ЕКГ на 7,8%, вимірювання складу тіла на 4,2%, 

нейрофізіологічних методів дослідження: ЕНМГ на 32%, викликаних потенціалів 

на 37%, тредміл-тестів на 23%, реовазографій на 57%, комп'ютерної діагностики 

організму на 9%, сомнографій в 2,5 рази. Збільшилась загальна кількість методів 

УЗ діагностики порівняно з минулим роком на 11,9% досліджень. Комплексне 

обстеження за профілактичними та діагностичними програмами пройшли 83 осіб. 

Всього за 2017 рік у клініко-діагностичній лабораторії було проведено  

192539 досліджень. Проводяться гематологічні, загальноклінічні, цитологічні, 

імуносерологічні, імуноферментні, імунохімічні та біохімічні дослідження. 

Лабораторія отримала сертифікат Міжнародної програми зовнішньої оцінки якості 

PREVECAL (BioSystems S.A., Іспанія). У патогістохімічній лабораторії за звітний 

період розширився спектр патогістологічних досліджень операційного та 

біопсійного матеріалу. 

Продовжено удосконалення роботи рентген-кабінету за рахунок розподілу 

потоків пацієнтів на 2 апарати. Загальна кількість рентген-досліджень, порівняно з 

даними за  2016 р., зросла на 47,3%. 

У відділенні відновлювального лікування збільшилась загальна кількість 

процедур на 9,3%, в тому числі на 10,6% процедур рефлексотерапії та 

44,2 % мануальної терапії.  
За звітний період  лікарями та співробітниками кафедр в Університетській 

клініці розроблені та впроваджені наступні медичні технології: скринінг сімейної 
гіперхолестеринемії; оцінка ефективності та безпечності тривалої антикоагулянтної 
терапії; впровадження тримірної ехокардіографії у реальному часі з оцінкою 
об'ємів і ваги камер серця; оцінка функції клапанів перед кардіохірургічними 
операціями; корекція синдрому вегетативної дисфункції у хворих з початковими 
проявами недостатності мозкового кровообігу; рання діагностика діабетичної 
кардіальної нейропатії у хворих на цукровий діабет II типу; корекція 
оксидативного стресу у хворих з синдромом обструктивного апное сну та 
ожирінням аліментарно-конституційного ґенезу; комбіноване лікування хворих з 
неалкогольною жировою хворобою печінки (стеатогепатитом);  комплексна 
методика лікування ХОЗЛ з використанням вісцеральної остеопатії, ЛФК і 
фізіопроцедур; немедикаментозне лікування коксартрозу та гонартрозу 
нетравматичного ґенезу; методика встановлення інтестінального зонда для 
ентерального харчування хворих з порушенням моторно-евакуаційної функції 
шлунка за допомогою ендоскопа; алгоритм імуногістохімічної діагностики раку 
товстої кишки; лікування хронічної сенсоневральної приглухуватості та вушного 
шуму; комп’ютерна периметрія для діагностики хворих на очний ішемічний 
синдром та авторефрактометрії для ранньої діагностики хворих на кератоконус;  
рефлексотерапія методами традиційної китайської медицини в комплексному 
лікуванні гінекологічних хворих на безпліддя, клімактеричний синдром та 
прегравідарну  підготовку; сонографічна оцінка та топографічна локалізація змін у 
паренхіматозних органах та м’яких поверхневих тканинах з проведенням 
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тонкогольної аспіраційної біопсії та трепан-біопсії паренхиматозних органів; 
лабораторний скринінг вітамінодефіциту D у дітей із захворюваннями твердих 
тканин зубів; лікування захворювань тканин пародонту лазерними технологіями.  

Основні показники роботи стаціонару за 2017рік: 
• всього госпіталізовано – 4170 хворих ( 2016 рік – 4226), 
• виконання плану ліжко-днів – 103,6% (2016 рік – 102,7%), 
• середня тривалість перебування хворого на ліжку – 12,3, 
• загальна летальність по стаціонару – 0,05% (за 2016 рік – 0,11%). 
У 2017 році в клініці надано медичну допомогу 144 учасникам АТО 

(проліковано в стаціонарі – 6 осіб, проведено ендоскопічних маніпуляцій – 3, 
ультразвукових досліджень – 90, проконсультовано лікарями поліклініки – 45). 

За 2017-2018 р. поліпшено матеріально-технічну базу клініки:  відремонтовані 
кабінети відділення відновлювального лікування; палати №5, 13, 15, 
маніпуляційний кабінет, коридор, хол біля ліфтів на 3-му поверсі терапевтичного 
відділення; коридори 4-го та 6-го поверхів стаціонару, палата №4 у неврологічному 
відділенні, п’ять кабінетів у поліклініці, коридор цокольного поверху  стаціонару, 
хол біля стола довідок та приймальне відділення; замінені  
5 стояків стаціонару та встановлені 9 вікон у неврологічному, 9 вікон у 
кардіологічному і 9 вікон у терапевтичному  відділеннях, 19 вікон у поліклініці; 
організовано новий кабінет ФГДС; оновлено актовий зал, проведено частково 
ремонт харчоблоку. Придбано новітнє медичне обладнання: прилад для 
автоматичного вимірювання артеріального тиску без присутності медичного 
персоналу “OMRON HEM-907» (Японія). 

На розвиток матеріально-технічної бази Університетської клініки протягом 
2017–2018 років ректоратом університету витрачено більше 5 млн грн.  

На базі клініки проведено 9 циклів тематичного удосконалення лікарів регіону 
за темами: «Сучасні аспекти діагностики та лікування патології вегетативної 
нервової системи»; «Клінічна ендоскопія»; "Реабілітація пацієнтів з частковою 
втратою зубів і повною відсутністю зубів знімними конструкціями зубних 
протезів"; ПАЦ за фахом "Ортопедична стоматологія". Постійна увага приділялася 
підвищенню кваліфікації лікарів клініки шляхом проведення 10 науково-
практичних конференцій, 27 клінічних розборів нетипового перебігу захворювань 
та 20 вебінарів у кабінеті телемедицини. Проведена Всеукраїнська науково-
практична конференція «Впровадження наукових досягнень університетських 
клінік у практику охорони здоров’я» 26-27 жовтня 2017 року. Понад 200 учасників 
взяли участь у пленарному та 4 секційних засіданнях. 

Співробітниками кафедр спільно з лікарями клініки проводяться 3 планових 
НДР, виконуються 5 докторських та 7 кандидатських дисертацій. Наукові розробки 
узагальнені у 13 статтях у міжнародних та фахових виданнях України та 58 тезах 
матеріалів конференцій, матеріали досліджень висвітлені у 29 доповідях на 
Міжнародних та Всеукраїнських з міжнародною участю конгресах, з’їздах, 
конференціях. У 2017 році лікарями клініки отримано 2 патенти на корисну 
модель: «Спосіб ранньої діагностики ішемічних порушень міокарда у осіб, що 
потребують диференційної діагностики больового синдрому у ділянці серця», 
«Спосіб лікування хронічної сенсоневральної приглухуватості та вушного шуму». 
Для практичних лікарів підготовлено 15 навчальних посібників з актуальних 
проблем сучасної медицини. 

В Університетській клініці постійно функціонують 3 школи здоров’я: 
«Школа хворих на тривалій антикоагулянтній терапії», «Школа хворих на 
гіпертонічну хворобу», «Школа боротьби з ожирінням». У Всесвітній день 
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боротьби з хворобою Паркінсона проведений освітній захід для пацієнтів та їх 
родичів.  

Отримано новий сертифікат, який підтверджує, що система управління якістю 
ННМЦ «Університетська клініка» ЗДМУ відповідає вимогам державного стандарту 
ISO 9001:2015. Проведена державна акредитація Університетської клініки  
25.05.18 р. та підтверджена державною акредитаційною комісією МОЗ України 
вища категорія.  

 

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ  

 

Медичний коледж готує молодших спеціалістів у галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я»: спеціальність 5.12010102 «Сестринська справа», 223 «Медсестринство» 

з ліцензованим обсягом 60 осіб та спеціальність 5.12020101 «Фармація»,  

226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація» з ліцензованим обсягом  

60 осіб. Підготовка фахівців у навчальному закладі проводиться за денною формою 

навчання. Прийом до навчального закладу здійснюється на основі базової загальної 

середньої освіти та повної загальної середньої освіти.  

Коледж розміщений у навчальному корпусі загальною площею 1308,9 м
2
, у 

якому обладнано 10 навчальних кабінетів та 11 лабораторій для спеціальності 

«Фармація»; 17 навчальних кабінетів та 2 лабораторії, тренінговий центр для 

спеціальності «Сестринська справа», навчальна аптека. Усі кабінети та лабораторії 

спільного використання. Кабінети клінічної підготовки розташовані на практичних 

базах: у медико-санітарній частині «Мотор Січ» – кабінет з навчальної дисципліни 

«Медсестринство у внутрішній медицині» та «Медсестринство у інфектології»; в 

КЗ Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер – кабінети з предметів 

«Медсестринство в онкології», «Медсестринство в хірургії», «Медсестринство в 

отоларингології»; в КЗ «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР – кабінет з 

навчальної дисципліни «Основи медсестринства», Дитячій лікарні №1  

м. Запоріжжя – кабінет з навчальної дисципліни «Медсестринство в педіатрії», 

Пологовий будинок №1 – кабінет з навчальної дисципліни «Медсестринство в 

акушерстві», «Медсестринство в гінекології», «Репродуктивне здоров’я»; 

відділкова залізнична лікарня – кабінет «Медсестринство в офтальмології», 

«Медсестринство в неврології», «Медсестринство в психіатрії та наркології», 

«Медсестринство в сімейній медицині», «Медична та соціальна реабілітація». 

Усі кабінети забезпечені необхідним обладнанням, приладами і медичним 

інструментарієм та матеріалами, згідно з вимогами робочих навчальних планів і 

програм навчальних дисциплін.  

 

Набір абітурієнтів на 2017-2018 навчальний рік 

 

Відділення База 
План 

набору 

Подано 

заяв 

До іспитів 

допущено 

Забрали 

документи 

Конкурс 

на 1 місце 

складає 

Сестринська 

справа 

9 класів 60 104 103 - 1,7 

11 класів 1 54 52 - 52,0 

Фармація 
9 класів 60 101 101 - 1,7 

11 класів - - - - - 
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Інформація про працевлаштування випускників 2017 року 
 

Назва 

спеціальності 

Кількість 

випускників 

Працевла

штовано 

 

Вільне 

працевлаш-

тування 

Армія 

Продовжили 

навчання за 

наступним 

ОКР 

Фармація 60 - 37 - 38 

Сестринська  

справа 

56 5 30 - 27 

Всього  116 5 62 - 65 
 

Для організації практики студентів укладені договори з відповідними 

закладами, для відділення «Сестринська справа» з Університетською клінікою 

ЗДМУ, КУ «ЗОКЛ» ЗОР,  КУ «ЗОДКЛ» ЗОР, КУ «ЗМДБКЛ №5», АТ «Віта-

Центр», КУ «МКЛЕ та ШМД м. Запоріжжя» ЗОР, Медикосанітарна частина  

АТ «Мотор-Січ». Для відділення «Фармація» – КП «Примула» (Аптеки № 221,  

9, 4), ОКП «АО Фармація». Планування усіх видів практики здійснюється за 

наказом директора коледжу.  

З 11 по 29 червня 2018 року в коледжі проводилася державна підсумкова 

атестація. До складання атестації допущено – 119 студенти ІІ курсу коледжу, які 

виконали вимоги навчального плану, щодо загальноосвітньої підготовки. 

Обов’язкові предмети для державної підсумкової атестації  для  студентів ІІ курсу: 

математика (завдання різних рівнів, письмово). За вибором студентів на відділенні 

«Сестринська справа» була обрана біологія  (письмово), на відділенні «Фармація» 

хімія (письмово). Державну атестацію з предметів склали всі студенти.  
 

Результати ДПА Математика 

Рік 
Кількість 

студентів 

початковий 

рівень 

1-3 

середній 

рівень 

4-6 

достатній 

рівень 

7-9 

високий 

рівень 

10-12 

2013-2014 100 - 37 37% 55 55% 8 8% 

2014-2015 102 - 46 45% 51 50% 5 5% 

2015-2016 110 - 30 27% 68 62% 12 11% 

2016-2017 118 - 38 32% 70 60% 10 8% 

2017-2018 119 - 32 27% 75 63% 12 10% 
 

Хімія 

Рік 
Кількість 

студентів 

початковий 

рівень 

1-3 

середній 

рівень 

4-6 

достатній 

рівень 

7-9 

високий 

рівень 

10-12 

2013-2014 45 - 1 2,2% 26 57,8% 18 40,0% 

2014-2015 43 - 11 25,6

% 

23 53,5% 9 20,9% 

2015-2016 58 - 11 18,9

% 

23 39,7% 24 41,9% 

2016-2017 61 - 17 28,0

% 

30 49,1% 14 22,9% 

2017-2018 60 - 9 15,0

% 

39 65,0% 12 20,0% 
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Біологія 

Рік 
Кількість 

студентів 

початковий 

рівень 

1-3 

середній 

рівень 

4-6 

достатній 

рівень 

7-9 

високий 

рівень 

10-12 

2013-2014 54 - 8 14,8% 38 70,4% 8 14,8% 

2014-2015 59 - 18 30,5% 36 64,5% 5 8% 

2015-2016 52 - 6 11,5% 36 69% 10 19,2% 

2016-2017 57 - 9 15,7% 41 71,9% 7 12,2% 

2017-2018 56 - 3 5,4% 45 80,4% 8 14,3% 

 

Результати Державної атестації з української мови у вигляді зовнішнього 

незалежного оцінювання: 

Група 
Кількість 

студентів 
Середній бал 

Якісна 

успішність 

Абсолютна 

успішність 

МС 16-1 29 6.1 31.1 % 90% 

МС 16-2 29 5.9 37.9% 90% 

Ф 16-1 26 6.2 34.6% 96% 

Ф 16-2  28 5.7 35.7% 93% 

Всього 112 6.0 34.8% 92% 

 

Результатами складання ліцензійного іспиту  КРОК М. 

Сестринська справа – 2018 р. 

Студенти IV курсу показали добрі результати при написанні ліцензійного 

інтегрованого тестового іспиту «Крок М». За результатами перевірки Центру 

тестування при МОЗ України якісна успішність студентів Медичного коледжу 

ЗДМУ становить – 82,2  %, та середній бал – 4,0  

Результати тестового іспиту «Крок М Сестринська справа» 

№
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1 82,2 83,6 87,2 86,9 83,9 79,1 75 82,2 82,2 78,8 84,2 82,1 51 
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Результати Державного кваліфікаційного іспиту 

Відділення «Сестринська справа» 

Допущено до складання державного іспиту 49 студентів ІV курсу. 

Навчальний 

рік 

Навчальні 

групи 

Середній бал Якісна 

успішність 

Загальна 

успішність 

2016-2017 н.р СС 13-1 3,9 71,9% 100% 

 СС 13-2 3,9 79,4% 100% 

2017-2018 н.р СС 14-1 3,88 74,0% 100% 

 СС 14-2 3,96 78,0% 100% 

 

Відділення «Фармація» 

Допущено до складання державного іспиту 59 студентів ІІІ курсу. 

Навчальний 

рік 

Навчальні 

групи 

Середній бал Якісна 

успішність 

Загальна 

успішність 

2016-2017 н.р Ф 14-1 4,1 76,7% 100% 

 Ф 14-2 3,6 46,7% 100% 

2017-2018 н.р Ф 15-1 3,96 71,4% 100% 

 Ф 15-2 3,84 64,5% 100% 

 

Дипломи з відзнакою отримали 9 випускників, що становить 8,3%. Порівняно із 

2016-2017 навчальним роком дипломи з відзнакою отримали 17 випускників, що 

складало 14,7%.  

Навчальний рік Відділення 
Кількість 

відмінників 
Відсоток 

2014-2015 н.р «Сестринська 

справа» 
5 

8,7% 

 «Фармація» 5 

2015-2016 н.р «Сестринська 

справа» 
5 

9,6% 

 «Фармація» 6 

2016-2017 н.р «Сестринська 

справа» 
6 

14,7% 

 «Фармація» 11 

2017-2018 н.р «Сестринська 

справа» 
3 8,3% 

 
 «Фармація» 6 
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Кадрове забезпечення: Викладачі приймаються на роботу на умовах 

контракту. Контракти щорічно поновлюються або подовжуються. Якісний склад 

викладачів:  

 

В поточному навчальному році атестувались методист коледжу та викладачі, 

які подали заяви на атестацію.  

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» методисту 

коледжу Волокітіній В.М. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» таким штатним викладачам: Волокітіна В.М., Гужов О.О., 

Маляренко А.М., Іванкіна Н.М., Нікітюк Г.Г., Таланкова-Середа Т.Є.,  

Триполиць В.І. Викладачем Нікітюк Г.Г. підтверджено кваліфікаційну категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та звання «викладач-методист». Підтверджено 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший 

викладач» викладачем Волокітіною В.М. Викладачу Гужову О.О. присвоєно звання 

«викладач-методист». Викладачу Маляренко А.М. присвоєно звання «старший 

викладач». Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 

викладачу Каплаушенко Т.М.  

За результатами атестації атестаційною комісією Медичного коледжу 

Запорізького державного медичного університету викладачам Белобородовій В.А., 

Мамай Ю.Ю., Саболдашній Ю.С. присвоєно звання «спеціаліст другої категорії». 

Атестація педагогічних працівників у коледжі здійснювалась відповідно до 

вимог чинних нормативно-правових актів, які регулюють порядок проведення 

атестації педагогічних працівників, зокрема наказу Міністерства освіти і науки 

України № 1473 від 20.12.2011 «Про затвердження Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників» (із змінами, затвердженими Наказом 

Міністерства освіти і науки України № 1135 від 08.08.2013). 

З метою забезпечення якісного проведення атестації в Медичному коледжі 

Запорізького державного медичного університету проводились такі заходи: 

 проведено корегування плану атестації на 2017-2018 навчальний рік; 

 створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим 

комітетом, видано відповідні накази; 

 проведено засідання циклових комісій з питань основних вимог, 

принципів, мети, термінів, організаційних засад проведення атестації;  

 надано індивідуальні консультації різним категоріям працівників з питань 

атестації. 
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Протягом навчального року атестаційна комісія коледжу працювала за 

планом роботи. На засіданнях атестаційної комісії було розподілено обов’язки між 

членами з вивчення, контролю, узагальнення результатів професійної діяльності та 

підвищення професійної майстерності та фахової компетентності педагогічних 

працівників, які атестуються. Затверджено графік відкритих навчальних занять. 

Педагогічні працівники спланували індивідуальну підготовку до атестації, 

визначили тематику відкритих навчальних занять та виховних заходів.  

Питання організації та проведення атестації обговорювались на 

інструктивно-методичних нарадах та засіданнях педагогічної ради. На засіданнях 

методичних об’єднань заслуховувались творчі звіти, доповіді, які в узагальненому 

вигляді розкривають досвід роботи педагогічного працівника, методичні розробки 

з питань організації навчально-виховного процесу. 

Проведений аналіз кадрового потенціалу педагогічного колективу 

Медичного коледжу ЗДМУ свідчить про наявність кваліфікованого складу 

викладачів, який працює над вдосконаленням професійної майстерності. 

 

Методична робота  

 

Методична робота в коледжі – це цілісна система взаємопов`язаних дій і 

заходів, спрямованих на підвищення результативності освітнього процесу, 

досягнення оптимальних результатів у підготовці медичних фахівців. В умовах 

сьогодення навчально-виховний процес орієнтується на формування освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, з певними професійними компетентностями.  

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення 

професійної майстерності  викладачів, впровадження досягнень педагогічної науки, 

ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання, реалізації 

методичної проблеми в коледжі працює три циклових комісії. 

Організація методичної роботи в коледжі ведеться з урахуванням фахового 

рівня, результативності роботи, роботи над самовдосконаленням викладачів. 

Стажування викладачів коледжу з метою підвищення фахової та педагогічної 

майстерності проходило на кафедрах Запорізького державного університету згідно 

плану. У 2017-2018 навчальному році стажувалось 5 викладачів. У березні  

2018 року 14 викладачів коледжу оволоділи знаннями та практичними навичками з 

актуальних питань педагогіки та психології у вищій школі на курсах підвищення 

кваліфікації на базі ЗДМУ та ЗНУ. 

Однією з колективних форм науково-методичної роботи є реалізація 

навчально-методичної проблеми, над якою працюють викладачі.  

2017-2018 навчальний рік, третій рік роботи педагогічного колективу над єдиною 

науково-методичною темою «Удосконалення професійної компетентності 

викладача як складова забезпечення якісної підготовки фахівців». Третій рік є 

практично-діяльнісним етапом з формування та вдосконалення практичних 

навичок викладачів, здійснення моніторингових досліджень та запровадження 

сучасних освітніх технологій. Підготовлено та проведено засідання науково-

методичних рад з визначення провідних напрямків діяльності щодо забезпечення 

послідовності заходів з реалізації теми, їх взаємодія з іншими напрямами 

педагогічного процесу. В коледжі створено творчу групу з планування системи 

заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань щодо реалізації 

проблемної теми. Окремим розділом методичної роботи є робота з молодими 
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викладачами, яка проводиться у формі тренінгів, семінарів. Протягом року в 

коледжі працює «Школа адаптації молодого викладача». Ефективну роботу 

творчих груп, школи перспективного педагогічного досвіду забезпечують 

консультації для молодих викладачів щодо впровадження елементів педагогічного 

досвіду. 

Важливою формою методичної роботи є відкриті заняття. Їх мета – 

підвищення майстерності викладачів. Тільки через самоосвіту та творчий пошук 

викладач приходить до своєї майстерності. З метою підвищення педагогічної 

майстерності, демонстрації досвіду роботи над особистою темою викладачі 

коледжу протягом року проводили відкриті заняття (таблиця 1)  

 

Відкриті заняття 2017-2018 н.р. 

Таблиця 1 

Дисципліна Тема Місяць Викладач 

Патофізіологія та 

патоморфологія  

Пухлинний ріст, ознаки, 

види росту пухлин 

Жовтень Білобородова  

Віталіна  

Анатоліївна 

Біологія Статеве і нестатеве 

розмноження 

багатоклітинних 

організмів. Будова і 

утворення статевих 

клітин. 

Жовтень  Волокітіна  

Вікторія 

Миколаївна 

Медсестринство в 

хірургії 

Неоперативна та 

оперативна хірургічна 

техніка 

Лютий  Гужов 

Олександр 

Олександрович 

Фармакогнозія  Дубильні речовини Січень Іванкіна 

Наталія 

Миколаївна 

Технологія ліків Розчини. Загальна 

характеристика 

справжніх розчинів 

Січень Каплаушенко  

Тетяна 

Миколаївна 

Латинська мова  Іменник. Іменники 

першої відміни  

Жовтень  Маляренко  

Аліна 

Миколаївна 

Українська мова  Складні випадки 

правопису слів з 

ненаголошеними 

голосними. Тренувальні 

вправи. 

Жовтень Нікітюк  

Галина  

Гаврилівна 

Основи екології та 

профілактичної 

медицина 

Професійні шкідливості 

зумовлені трудовим 

процесом 

Листопад  Саболдашна  

Юлія  

Сергіївна 

Біологія Розв’язання типових 

задач з генетики 

Січень  Таланкова-Середа 

Тетяна 

Євгенівна 
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Англійська мова Я, моя сім’я, сімейні 

цінності 

Листопад Триполиць  

Василь 

Іванович 

Англійська мова  Культура харчування. Їжа 

та напої. Тренування 

навичок граматики 

Листопад Мамай 

Юлія  

Юріївна 

Фізична культура  «Тренування швидкості у 

вправах з бігу на короткі 

дистанції. Тренування 

спритності у вправах зі 

спортивних ігор» 

Травень  Подкоритова  

Ірина  

Сергіївна  

 

У жовтні 2017 року в коледжі було проведено круглий стіл  «Саморозвиток – 

шлях до вершин педагогічної майстерності».  

У сучасних умовах розвитку продуктивних сил та суспільного прогресу 

основним завданням педагогічного колективу коледжу є забезпечення не тільки 

високої теоретичної підготовки та практичних умінь та навичок студентів, а й 

виховання високоморальної, всебічно розвинутої особистості. 

Педагоги коледжу організовують науково-пошукову роботу студентів в 

рамках гуртків, якими керують. Результатом їх роботи є проведення щорічної 

студентської конференції «Дослідження», щорічного конкурсу «Кращий за фахом» 

серед студентів відділень «Сестринська справа» та «Фармація». У  квітні 2018 року 

на базі МК ЗДМУ була проведена Регіональна студентська науково-практична 

конференція «Відчуй себе дослідником». На конференції були представлені 

студентські роботи наукових керівників  Арефіної В.О. та Складанної О.С.  

Роботи студентів також були представлені на учнівській екологічній 

конференції «Екологічне виховання, як фактор формування екологічної культури» 

15 листопада 2017 року у Запорізькому міському дитячому ботанічному саду, 

наукові керівники Волокітіна В.М. та  Іванкіна Н.М.  

Студенти викладачів Ємець А.В., Корхової О.П. та Сірик С.В. заочно брали 

участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції для творчої молоді 

«Перспектива-2018».  

Студентка Хатунцева Г.А. брала участь у ХVІІІ Всеукраїнському конкурсі 

професійної майстерності «PANACEA», керівники викладачі: Арефіна В.О.,  

Брагар Н.О., Каплаушенко Т.М., Іванкіна Н.М. 

Викладачі коледжу приділяють значну увагу удосконаленню навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін. Зокрема, розроблено 

електронні навчально-методичні комплекси з 69 дисциплін в програмі Auto 

Pley Media Studio 8. 

Викладачі коледжу беруть участь у роботі регіональних, всеукраїнських 

та міжнародних конференцій з питань фахової освіти та актуальних проблем 

медицини та фармації.  
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ГУМАНІТАРНА ОСВІТА, ВИХОВНА ОСВІТА, ВИХОВНА РОБОТА, 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
 

Виховна робота в університеті здійснюється комплексно і охоплює усі 
напрямки, що загалом впливають на формування гармонійної особистості, а саме: 
морально-етичний, патріотичний, естетичний, трудовий, екологічний, правовий. 

 

Національно-патріотичне виховання 
До знаменних і пам'ятних дат в університеті проводяться тематичні лекції, 

семінари, уроки пам'яті, виховні години, єдині дні інформування, літературні 
читання, засідання наукових гуртків, круглі столи, науково-практичні конференції, 
змагання і турніри, мистецькі фестивалі, урочисті заходи та святкові вечори.  

У кінці серпня – на початку вересня радою з гуманітарної освіти та виховної 
роботи організовані заходи щодо відзначення 26-ої річниці Незалежності України. 
На відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму у вересні проведено 
єдиний день інформування. Окрема увага приділена подіям, які відбуваються на 
Сході України і тим загрозам, які несе сучасний режим РФ нашій країні. У жовтні 
2017 проведено єдиний день інформування, тематичні бесіди до Дня захисника 
України та до Дня українського козацтва. Протягом листопада з метою 
поглибленого вивчення причин та наслідків голодоморів в Україні були проведені 
бесіди з історії України 20-40-х років ХХ ст. за темами: «Причини, суть і наслідки 
Голодомору 1932-1933 років в Україні», «Голодомори 20-30-х років ХХ ст. - 
політика геноциду проти українського народу», «Відображення подій  
1932-1933 рр. в українській літературі XX ст. (І. Самчук «Марія», В.Барка «Жовтий 
князь» та інші), «Жахіття голоду за тоталітарного режиму імені Сталіна».  
25 листопада члени ректорату ЗДМУ, представники професорсько-викладацького 
складу та студенти університету взяли участь у мітингу-реквіємі, присвяченому  
пам'яті жертв голодоморів в Україні. Відбулися заходи з нагоди вшанування Героїв 
Крут, Небесної Сотні та учасників Революції гідності, 100-річчя Української 
революції 1917-1921 рр., Дня Соборності, Дня пам’яті та примирення і  
73-ої річниці Перемоги над нацизмом в Європі, 80-х роковин Великого терору – 
масових політичний репресій 1937-38 рр., 22-ої річниці прийняття основного 
Закону України та ін. 

До Дня соборності України та 100-річчя української революції  
(1917-1921 рр.) команда студентів перших курсів «Лицарі медицини» взяла участь 
у турнірі з настільної гри «100 років боротьби». Показавши глибокі знання історії, 
команда зайняла друге місце, поступившись лише команді історичного факультету 
ЗНУ, за що отримала грамоту Обласного центру патріотичного виховання молоді. 
У березні-травні 2018 року проведено цілий ряд заходів з нагоди Дня пам’яті та 
примирення і 73-ої річниці Перемоги над нацизмом у Європі. 

У студентському кафетерії відбулася зустріч ректорату та профкому з 
учасниками воєн, організовано концертну програму, святковий обід. Згідно з 
наказом ректора за №357-о від 3 квітня 2018 р. 29 особам оголошено подяку і 
надано одноразову грошову допомогу в розмірі від 4 до 7 тисяч гривень.  

17 вересня 2017 р. клуб студентської художньої самодіяльності провів 
концерт-зустріч з бійцями АТО в будинку відпочинку «Молода гвардія». 
Вокальний колектив ЗДМУ брав участь в обласних уроках мужності: «З Любов’ю 
до України», що відбувалися 13 жовтня в Запорізькому обласному українському 
музично-драматичному театрі ім. В.Г. Магара до Дня захисника України та  
6 грудня до Дня збройних сил України.  
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Кафедрою військової підготовки був розроблений і впроваджений у 
навчальний процес елективний курс «Військово-патріотичне виховання 
студентської молоді».  

На обласному конкурсі творчості патріотичного спрямування «Спадщина-
2018», що проходив у Запорізькому обласному академічному театрі імені 
В. Магара із 27 колективів і виконавців наші медики стали другими. У номінації 
«Пісні, народженні АТО», пісня «Над землею тумани», яку виконало вокальне тріо 
у складі Наджиби Камалової, Теннет Каратаєвої і Діани Білки, була визнана однією 
із найкращих  

Правове виховання 
Створено умови для набуття студентами правових знань, розвитку навичок їх 

застосування та формування поваги до права. За звітний період проведено лекції за 
темами «Медичне право в системі вищої медичної освіти», «Медична допомога та 
послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України», 
«Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин», «Правова кваліфікація 
дефектів надання медичної допомоги», «Правопорушення у сфері охорони здоров'я 
та юридична відповідальність». 

11 листопада 2017 р. у ЗДМУ відбулося засідання круглого столу з нагоди 
25-річчя прийняття «Основ законодавства України про охорону здоров'я» на тему: 
«Актуальні питання теорії та практики правового регулювання галузі охорони 
здоров'я: проблеми і перспективи». У вступному слові ректор ЗДМУ професор 
Юрій Колесник зазначив, що обговоренню порушеної проблеми особливої 
вагомості й цінності додає те, що за круглим столом зібралися медики і правники; 
їхня праця тісно переплітається. У роботі взяли участь вчені-правовики вишів 
Києва, судді Апеляційних судів Запорізької області та Комунарського району, 
співробітники кафедри управління та економіки фармації, медичного та 
фармацевтичного правознавства, працівники юридичного відділу університету, 
викладачі та студенти. 

З ініціативи ректорату та правових структур міста Запоріжжя 7 грудня  
2017 року відбулась конференція з правових питань та правил перебування 
іноземних громадян на території України, в роботі якої взяли участь понад  
200 іноземних студентів. 

Було проведено книжкову виставку «Мораль і правова відповідальність»; 
представлено тематичну полицю «Закон і право для всіх єдині» (до Дня захисту 
прав людини). 

25 травня 2018 року відбулося засідання круглого столу за участю судді 
Конституційного суду України Віктора Городовенка, голови Апеляційного суду 
Запорізької області Валерії Бєлки, голови колегії адвокатів Запорізької області 
Людмили Новосьолової на тему: «Проблеми захисту суб’єктів правовідносин у 
сфері охорони здоров’я у контексті медичної реформи».  

 

Впровадження української мови в освітньо-виховний процес 
Важливою формою національно-патріотичного виховання є впровадження 

української мови в освітньо-виховний процес. 3 листопада 2017 р. видано наказ 
ректора №457 «Про проведення заходів з нагоди Дня української писемності».  
29 березня 2018 р. на засіданні Ради з гуманітарної освіти та виховної роботи було 
заслухано питання «Державна мова викладання як головний чинник патріотичного 
виховання студентської молоді».  
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У поточному навчальному році університетом придбано навчальної 
літератури 8149 примірників, з них державною мовою 4942. На засіданнях ЦМР 
затверджено 727 начально-методичних посібників, 527 українською мовою. 

Студенти ЗДМУ щорічно беруть участь у Міжнародному конкурсі з 
української мови імені Петра Яцика. У 2017 році студентка першого курсу  
ІІІ медичного факультету Я. Серебрій стала переможцем першого етапу, посіла 
друге місце на ІІ-му етапі всеукраїнського туру цього конкурсу і братиме участь у 
ІІІ-му.  

Також у 2017 році проведено І-й етап Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу ім. Т.Г. Шевченка, переможець якого взяла участь у ІІ-му етапі. 

Студенти першого курсу писали ректорську контрольну роботу у формі 
диктанту з української мови, в якій взяло участь близько 750 чол. 

Традиційними стали тижні української мови й культури, присвячені 
святкуванню Днів української мови й писемності. Проведена громадська 
загальноуніверситетська акція «Говорімо українською». 

Спільно з Запорізькою організацією Національної спілки письменників 
України в рамках загальноміського фестивалю «Поетичний травень» проводяться 
творчі вечори ознайомлення з українською культурою для іноземних студентів. 
Кафедра мовної підготовки провела зустрічі іноземних студентів із запорізьким 
письменником В. Терлецьким. 

Велику роль відіграє курс «Історія України та української культури», в ході 
якого передбачено обов’язкове відвідування студентами закладів культури 
(художніх музеїв та арт-галерей міста, драматичних театрів, міської філармонії). 

Під керівництвом викладачів працює гурток української мови для студентів 
медичного університету, до роботи якого залучаються також іноземні студенти.  

Бібліотекою ЗДМУ організовано книжкові виставки «Духовний скарб нації» - 
до Міжнародного дня рідної мови, та інтерактивну виставку «Там де живе рідна 
мова – живе українській народ» - до Дня української писемності та мови. 

 

Інтелектуально-духовне виховання 
За звітний період студенти брали участь у наукових дослідженнях кафедр у 

відповідних студентських наукових гуртках, за результатами роботи студентами у 
співавторстві зі співробітниками кафедр були подані до друку наукові статті у 
вітчизняних та міжнародних наукових виданнях. Окремі студенти брали участь у 
конференціях міжнародного рівня. Значним етапом у роботі наукового товариства 
стала інтеграція з  Європейською студентською асоціацією.  

У жовтні 2017 р. студенти залучались до організації 5-го Всеукраїнського 
з’їзду фармакологів України, що відбувся у стінах ЗДМУ. 

26 листопада відбувся Всеукраїнській дебатний турнір. Перше місце посіла 
студентка Демченко Анастасія. 8 грудня відбулось підбиття підсумків конкурсу 
соціальної реклами «Збережемо майбутнє молоді разом». Створене студентами 
відео «Не витрачай час даремно» посіло ІІ місце в номінації «Відео-ролик».   

У грудні 2017 р. студентами та молодими вченими університету було 
організовано та проведено щорічну міждисциплінарну науково-практичну 
конференцію на тему  «Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих, 
медичних та фармацевтичних наук». У ній взяли участь студенти, аспіранти, 
докторанти та молоді вчені ЗДМУ, ЗНУ, Дніпровського національного 
університету, Харківського національного медичного університету. 

Виділені студентському самоврядуванню на 2018 рік кошти в сумі 1317, 8 тис. 
дають змогу кращим студентам відвідувати конференції, олімпіади та конкурси не 
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тільки в межах України, але й за кордоном. Зокрема, стажування в Інституті серця, 
Клініці Валіхновського та Клініці пластичної хірургії Едгара Камінського в  
м. Київ, куди мали змогу з’їздити десятки наших студентів. Також у рамках 
обмінної програми Всеукраїнської асоціації студентів-медиків наші студенти мали 
змогу з’їздити на стажування до Мексики та Сербії. 

Протягом звітного періоду університетом було систематизовано інформацію 
про всі наукові гуртки ЗДМУ з першого по третій курс. Тепер студентам легко 
обирати  потрібний. У вересні члени наукового сектору студентської ради ЗДМУ 
презентували свій освітній проект ANTEVERTO. Створено свій web-сайт 
www.anteverto.tk (ідея, дизайн, програмне і технічне  забезпечення – все власними 
силами!). Студенти наповнюють його цікавими матеріалами з різних галузей 
медицини; знаходять у вільному доступі публікації, які можуть стати в нагоді 
студентам; самотужки перекладають їх і адаптують складний матеріал. 
Перекладають також з англійської, французької, німецької і навіть турецької! 
Знімають і монтують навчальне відео для кафедр університету (мікробіології, 
оперативної хірургії), організовують онлайн-трансляції, майстер-класи, відкриті 
лекції, популяризують свій проект у соціальних мережах. 4 жовтня студентський 
науково-освітній проект ANTEVERTO провів перше заняття «Школи оперативної 
хірургії» на кафедрі анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної 
анатомії ЗДМУ. 

Набирає обертів новий проект до 50-річчя ЗДМУ «Університет в обличчях» - 
цикл лекцій з людьми, які доклали багато зусиль до розвитку університету. Перша 
лекція відбулася у лютому 2018 року з ректором Ю.М. Колесником, який розповів 
про розвиток ВНЗ за 50 років. 26 квітня 2018 р. відбулася друга відкрита зустріч 
гостями якої стали заслужений діяч науки і техніки України, академік 
інтернаціональної Академії патології, професор Туманський В.О., та доцент 
кафедри патологічної анатомії і судової медицини Туманська Л.М. Студенти й 
аспіранти з великою зацікавленістю слухали гостей, адже їх робота пов’язана з 
ЗДМУ від початку його становлення і до нашого часу. 

У березні-травні 2018 р. студенти-науковці брали участь в олімпіадах з 
клінічних, медико-біологічних та фармацевтичних дисциплін (Київ, Харків, Одеса, 
Вінниця). 12 квітня відбувся, організований активістами студентської ради та 
проекту ANTEVERTO захід – MEDCONQVEST. 

18 квітня у центральному залі університетської бібліотеки відбулася 
презентація студентської поетичної збірки «У ритмах серця» до якої зібрані 
поетичні презентації обдарованих студентів ЗДМУ, її підготовка тривала понад  
2 роки.  

У період з 12 по 25 квітня студенти та молоді вчені медуніверситету брали 
участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання 
сучасної медицини та фармації» (до 50-річчя заснування ЗДМУ).  

19 квітня відбувся другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 
патологічної анатомії. Креативна команда ЗДМУ у складі студентів третього курсу 
першого медичного факультету Вадима Смагіна, Тимофія Лазунька,  
Михайла Лісунова, Заура Алієва зайняла перше місце. 

Студентка п’ятого курсу першого медичного факультету Яна Мовчан 
завоювала друге місце за участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 
офтальмології, що проходила в Одесі. 

На початку травня 2018 р. наші студенти (Джаміла Аравіцька, Ольга Гетва, 
Віталій Плохушко, Дмитро Соколовський, Віктор Павлюченко, Лідія Давитора, 
Надія Михайленко та Марія Проценко) стали переможцями стипендійної програми 

http://www.anteverto.tk/
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фонду Віктора Пінчука «Завтра UA» 2017/18 років. Протягом року ці студенти 
отримуватимуть одномісячну стипендію розміром 2240 гривень. 

У травні студентська рада ЗДМУ стала офіційним членом Європейської 
асоціації студентів-фармацевтів, яка налічує 160 тисяч студентів та має 
представників у 38 країнах. 

17 травня студенти та молоді вчені провели зустріч з професором 
Нойбранденбурзького університету (Німеччина) Карлом Г. Штеффенсоном. У 
рамках зустрічі відбулася відкрита лекція професора та пройшов захист 
магістерських робіт. 

Студентська рада в кінці листопада допомогла в організації проведення 
практичного вебінару «Роботизована хірургія», який в рамках Київського 
глобального хірургічного конгресу провели відомі фахівці в галузі роботизації 
хірургії – Леонід Коган та Давід Какіашвілі (Ізраїль).  

Варто наголосити на роботі кафедр гуманітарного профілю, які роблять 
особливий внесок в реалізацію виховної роботи. Серед них кафедра суспільних 
дисциплін, де з вересня 2017 р. розпочався новий сезон засідань філософського та 
історичного дискусійних клубів. Філософський клуб «Логос» працює як з 
україномовними, так і з іноземними англомовними та російськомовними 
студентами. Серед тем, обговорених протягом року: «Молодь про моральність у 
сучасному суспільстві», «Любов та сенс життя», «Велич та нікчемність людини», 
«Contemporary problems of philosophy of medicine», «Modern Medicine: Craft or 
Service?». На цій кафедрі відбулося 6 засідань історичного клубу «Clio», на яких 
обговорені такі проблеми: «Хартія про особливе партнерство між Україною та 
НАТО: проблеми, перспективи, реалії (до  20-річчя співпраці (1997 – 2017 рр.)», 
«Українська революція: історичне значення та уроки (до 100-річчя Української 
революції (1917-2017 рр.)», «Я.П. Новицький і Д.І. Багалій. Життя і доля видатних 
українських науковців».  

Цього року команда нашого університету вперше заявила про себе на 
фестивалі філософії «Філософія щастя», що відбувся у ЗНУ з нагоди Міжнародного 
дня філософа, який проходить у листопаді під егідою ЮНЕСКО. Наші молоді 
філософи змагалися в ерудиції з представниками інших навчальних закладів 
Запоріжжя. Майбутні медики представили кращу серед 15 команд візитку, в якій з 
любов’ю, гумором та не без допомоги філософії розповіли, чому студент  
ЗДМУ найщасливіший. 

Із початку навчального року в медуніверситеті почала працювати «Школа 
молодого викладача». Цей освітній проект оригінальний, він знахідка лише ЗДМУ 
й реалізується навчально-методичним відділом (проректор з науково-педагогічної 
та навчальної роботи доц. Моргунцова С.А.), відділом підвищення кваліфікації 
викладачів (доц. Лур’є І.К. та Кіяшко І.О.), кафедрами культурології та 
українознавства (зав. каф. проф. Турган О.Д., доц. Ганошенко Ю.А.), суспільних 
дисциплін (зав. каф. проф. Утюж І.Г., доц. Спиця Н.В.), медичної та 
фармацевтичної інформатики й новітніх технологій (зав. каф. проф. Рижов О.А.), а 
також науковою бібліотекою (Карпенко Т.В.).   

 

Волонтерський рух 
Значну роль у формуванні національно-патріотичної свідомості, особливо в 

наш час, відіграє волонтерський рух. Уся волонтерська діяльність медичного 
університету здійснюється спеціальними секторами під керівництвом ректорату, 
профкому, ради з гуманітарної освіти і виховної роботи і студентської ради.  
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Показником активності волонтерського руху в медуніверситеті є  
28 волонтерських акцій, проведених протягом навчального року, вісім яких з 
ініціативи голови ради з гуманітарної освіти та виховної роботи доц. Бідзілі П.О. 
При цьому майже неможливо порахувати волонтерську допомогу окремих 
студентів і викладачів університету, настільки їх багато. Допомогу отримали 
солдати на передовій: 36-ї бригади другої штурмової роти, що в Широкіно;  
23-го окремого механізованого батальйону «Хортиця»; 56-ої окремої мотопіхотної 
бригади, що знаходилася у Глухові та Таланівці та 55-ої бригади, здійснена 
допомога пораненим воїнам 37-ої, 55-ої та 97-ої бригад. Допомагали й 
переселенцям з Донбасу, що розселені на території Запорізької області. Не 
забували наші волонтери про родини загиблих бійців, які проживають в 
Заводському мікрорайоні. Уже своїми нас вважають у дитячому відділенні 
обласного тубдиспансеру; православному дитячому будинку «Надія»; обласному 
будинку дитини «Сонечко» та Кремінській обласній загальноосвітній школі-
інтернат І-ІІІ ступенів, що в Луганській області. На заохочення студентів-донорів, 
які багаторазово безкоштовно здавали кров у 2017 році ректором виділено 96,4 тис. 
гривень.  

Переможцем університетського конкурсу «Студент року – 2017» в номінації 
«Студент – волонтер року» стала студентка 6 курсу, 20-ї групи, І медичного 
факультету Проценко Марія Володимирівна (почесна грамота та грошова премія в 
розмірі 1100 гривень); друге місце у Платонової Лідії Олександрівни – 4 курс,  
гр. 40, І медичний факультет (грамота та грошова премія в розмірі 1000 гривень).  

У січні 2018 р. з нагоди відзначення Дня соборності України студентів 
першого курсу фармацевтичного факультету (заочне відділення 13-19 групи) 
об’єднала волонтерська акція «Від серця до серця». Зібрані продукти харчування, 
ліки, солодощі, речі першої необхідності були особисто передані воїнам АТО  
93-ї бригади першого батальйону БМП, 55-ї окремої артилерійської бригади. 

У лютому-березні професорсько-викладацький склад і студенти організували і 
провели акцію милосердя – допомогти вижити у скрутну годину благодійній 
установі «Госпіс Архангела Михаїла», де перебувають безнадійно хворі. Отримані 
кошти в сумі 40 тисяч гривень використані на погашення боргів за комунальні 
послуги, про що повідомив директор закладу В.В. Гольганський у подячному листі 
до медуніверситету. 

11 квітня кафедра іноземних мов та студенти перших і других курсів усіх 
факультетів подарували усій спільноті весняне свято – благодійний ярмарок «Easter 
Fair»,  виручені гроші, як завжди, було передано у дитячий сиротинець «Сонечко». 

У листопаді 2017 року рада клубу студентської самодіяльності, редакція 
радіогазети «Пульс» та студрада медуніверситету започаткували безстроковий 
проект «Подаруй дитині радість». У рамках цього проекту волонтери побували в 
різних дитячих будинках, інтернатах, але особливу увагу приділили роботі з 
вихованцями комунальної установи «Запорізький дитячий будинок-інтернат». У 
другому семестрі було проведено 3 зустрічі: «Весна іде – весні ми раді!» (березень, 
2018 р.), «Доктор Айболить навчить – нас зі спортом дружить!» (квітень, 2018 р.), 
«Музика і пісня радість всім несе» до Міжнародного дня захисту дітей  
(травень, 2018 р.). 

За вагомий внесок у волонтерську діяльність подякою Обласної ради 
відзначено асистента кафедри медицини катастроф, військової медицини, 
анестезіології та інтенсивної терапії ЗДМУ Олега Льовкіна. Грамоти Обласної 
державної адміністрації отримали доцент кафедри медицини катастроф, військової 
медицини, анестезіології та інтенсивної терапії Костянтин Меренков і асистент 
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кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології Вадим Чернявський. 
Голова ради з гуманітарної освіти та виховної роботи доц. Бідзіля П.О. отримав 
пам’ятну медаль за волонтерську діяльність «З Україною в серці».  

 

Культурно-масова робота 
Культурно-масову роботу в університеті організовує та проводить рада клубу 

студентської художньої самодіяльності, до складу якої входять члени 
профспілкового комітету, студентської ради, керівники гуртків художньої 
самодіяльності з поміж студентів та кращі виконавці. Протягом навчального року в 
університеті працювали: 3 вокально-інструментальні ансамблі (із них 1 – 
інтернаціональний, 1 – викладацький склад); 4 вокальних групи (1 – 
інтернаціональна), інтернаціональний вокальний колектив університету; 2 команди 
КВК; 2 колективи авторської пісні, колектив поетичного слова; 5 колективів 
народних, спортивних і естрадних танців (2 колективи – інтернаціональні). 
Особливо варто відзначити роботу члена ради з гуманітарної освіти та виховної 
роботи ст. викл. Богуславської Л.Ф. 

Клуб студентської художньої самодіяльності навчальний рік розпочав з 
проведення свята «Посвята в студенти». Було організовано та проведено вузівський 
етап обласного конкурсу «Студент року – 2017», у якому взяло участь понад  
250 студентів. Переможцями конкурсу у восьми номінаціях стали  
51 студент, 87 студентів – номінанти конкурсу. Усі були нагороджені почесними 
грамотами, грамотами, подяками ректора університету (відповідно до місць, що 
посіли) та грошовими винагородами. 8 переможців вузівського етапу конкурсу 
були представлені на обласний етап, у якому перемогу в номінації «Студент – 
староста року 2017» отримав студент ІІ медичного факультету Владислав Скоба. 

Протягом березня 2018 р. в університеті проходив конкурс-огляд творчих 
колективів І, ІІ, ІІІ медичних та І фармацевтичного факультетів «Студентська весна 
– 2018». Закінчився цей огляд феєричним гала-концертом, присвяченим 50-річчю 
ЗДМУ.  І місце в цьому конкурсі-огляді посів творчий колектив І фармацевтичного 
факультету; ІІ місце – колектив І медичного факультету: ІІІ місце посіли колективи 
ІІ і ІІІ медичних факультетів. 

4 травня в університеті пройшов День інтернаціональної дружби «Нас 
познайомила й здружила Україна!». Розпочався день виставкою «Знайомтесь: моя 
Батьківщина», а закінчився яскравим фестивалем «Співає і танцює планета 
Земля!». На святі було представлено 24 країни світу. Участь у підготовці та 
проведенні свята взяли понад 2000 іноземних та українських студентів, викладачі 
та співробітники вузу. 

У жовтні-листопаді 2017 р. вокальний колектив університету взяв участь у 
трьох  обласних уроках Мужності «З любов’ю до України!» з нагоди відзначення 
Дня Гідності та Свободи: 12.10.17 – смт. Михайлівка; 18.11.17 – смт. Розівка, 
24.11.17 – м. Пологи. Окрім своїх виступів на цих заходах наші студенти 
проводили зустрічі з дітьми із малозабезпечених сімей, дітьми-сиротами, бійцями 
АТО, які знаходились в той час на ротації, з ветеранами локальних війн і 
ветеранами праці. 25.11.17 року у місті Запоріжжі відбувся Всеукраїнський 
фестиваль української творчості патріотичного спрямування «З вірою в Україну!», 
організований і проведений Запорізьким обласним об’єднанням «Інвалідів та 
ветеранів АТО», на якому наш виш гідно представила студентка першого 
медичного факультету Поліна Бородай.  
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У ІV Всеукраїнському конкурсі молодої української поезії та української 
авторської пісні імені Марини Брацило «Хортицькі дзвони» в номінації «Авторська 
пісня» студент першого медичного факультету Андрій Марусик здобув І місце.  

У рамках міського Масляного тижня наша волонтерська вокальна група брала 
участь в акції «Волонтерські вареники» на площі Маяковського.  

В обласному конкурсі «Спадщина-2018» група «Вокальне тріо» посіла  
ІІ місце. Право виконати Гімн конкурсу патріотичного спрямування «Спадщина» 
було надано члену вокального колективу А. Марусику. У квітні він представляв 
наш університет на відбірковому турі Всеукраїнського конкурсу «Червона рута» у 
номінації «Акустичний спів» і увійшов до списку резервістів за №1.  

Продовжує працювати в університеті й вузівська радіогазета «Пульс». 
Редактором радіогазети є старший викладач кафедри мовної підготовки 
Богуславська Л.Ф. «Пульс» знайомить своїх радіослухачів не тільки з подіями 
університетського життя, але й проводить прямі ефіри зі співробітниками ВНЗ, 
членами органів студентського самоврядування, переможцями різних конкурсів, 
спортсменами. Протягом навчального року проведено 55 радіопередачі, у 28-ми з 
яких брали участь студенти-активісти університету та співробітники.  

 

Організаційно-виховна робота з іноземними студентами 
Станом на 1 червня 2018 року в університеті навчається 2595 студентів, які є 

громадянами 39 країн світу. Налагоджено постійний контакт з посольствами країн, 
громадяни яких приїздять і навчаються в університеті. Серед земляцтв нашого 
університету найбільш чисельні земляцтва Індії, Марокко, Болгарії, Нігерії, 
Узбекистану, Еквадору. 

У гуртожитках відремонтовано всі кухні, проведені ремонти у коридорах. 
Працюють нові ліфти. Для покращення побуту студентів університет придбав нову 
постільну білизну, ковдри, подушки, матраци та побутову техніку. У головному 
корпусі університету відкрився новий індійський культурний центр, облаштований 
сучасною технікою. 

В номінації «Студент – лідер студентського самоврядування року» кращими 
стали Боланьос Ландасурі Денніс Патрісіо (Еквадор) – 5 курс, в номінації 
«Староста року» Ельхатір Брахім (Марокко) – 5 курс та Узза Аюб  (Марокко) –  
4 курс, «Студент – артист року» Гопісетті Нарендра (Індія) - 5 курс та Ашок Вінай 
(Індія) – 4 курс, в номінації «Студент – спортсмен року» Ель Амрані Маруан 
(Марокко) – 2 курс, в номінації «Студент – вчений року» Варахабхатла Саі Крешна 
Рагу Вамсі (Індія) – 5 курс, Теквані Вініша (Індія) – 5 курс,  
Бурра Мітхілеш Бхарадвадж (Індія) – 5 курс та інші. 

7 грудня 2017 року відбулася конференція з правових питань та правил 
перебування іноземних громадян на території України. В конференції взяли участь 
понад 200 іноземних студентів.  

Студент 5 курсу Вархабхатла Вамсі (Індія) отримав диплом престижної 
міжнародної науково-практичної конференції по наданню допомоги хворим на 
інсульт, що відбулася в Афінах (Греція). 

Традиційними є щомісячні зустрічі лідерів земляцтв, старост курсів і 
гуртожитків з ректором університету. Двічі на місяць подібні зустрічі з активом 
проводить перший проректор і проректор з міжнародних зв’язків доц. 
М.О. Авраменко та деканати міжнародних факультетів.  

Варто відзначити й роботу кафедри фізичної реабілітації спортивної 
медицини, фізичного виховання і здоров'я. У змаганнях міського, обласного, 
національного й міжнародного рівнів з футболу та міні-футболу (футзалу) 



153 

спортивну честь ЗДМУ відстоювали 45 студентів міжнародного факультету. Крім 
змагань з футболу та міні-футболу (футзалу) студенти міжнародного факультету 
ЗДМУ з Марокко, Нігерії, Індії, Узбекистану беруть активну участь в тренуваннях і 
змаганнях на базі спортивного клубу ЗДМУ з баскетболу, волейболу, шахів і 
шашок. 

Для запобігання негативним проявам ксенофобії та расизму проведено 
круглий стіл за участю вітчизняних та іноземних студентів «Проблеми ксенофобії 
та засоби їх подолання». Куратори у формі тренінгів проводять заняття «Дізнайся 
про свої права», «Молодь проти расизму», «Толерантність врятує світ». 

Слід особливо відзначити виховну роботу кафедри мовної підготовки. 
Проводяться зустрічі під девізом «Риси націй світу: гостинність мароканців»; 
вечори «Особливості національної кухні», тематичні вечори «Про батьківщину, 
про дружбу, про себе». 

10 травня 2018 р. в центрі підготовки іноземних громадян І-го міжнародного 
факультету відбувся конкурс читців, на якому звучала поезія українською мовою.  
З метою підвищення мотивації до вивчення української мови за підсумками 
конкурсів були підготовлені стіннівки з фотографіями переможців. 

На кафедрі іноземних мов для реалізації виховної роботи та формування 
естетичного й соціокультурного світогляду працює гурток «Lingvo», яким керує  
ст. викладач Трегуб С.Є. 

Вже не перший рік на базі кафедри суспільних дисциплін діє історико-
філософський клуб для англомовних студентів, що вивчають на першому курсі 
історію України, а на другому – філософію. Завдання клубу – в неформальних 
умовах позанавчального часу надати можливість іноземним студентами творчо 
підійти до вивчення дисциплін, більше познайомитись один з одним та з 
українськими студентами, які знають англійську мову.  

Іноземні громадяни мають змогу відсвяткувати основні релігійні свята 
світових релігій у традиціях своєї країни. Ректорат та спеціалізований підрозділ 
охорони університету контролює та забезпечує безпеку цих заходів. 

5 травня відбулося велике свято дружби і єднання студентів усіх країн – «Нас 
познайомила й здружила Україна». Студенти влаштували виставку, завдяки якій 
познайомили усіх бажаючих зі звичаями та традиціями свої країн. Завершилося 
свято урочистим концертом. 

25 травня відбувся конкурс читачів поезій «Світом керує любов», в якому 
взяли участь студенти Марокко та Індії. 

 

Екологічне виховання 
Екологічна освіта є актуальним завданням у процесі професійної підготовки 

студентів. Одним з аспектів екологічного виховання студентської молоді є 
засідання круглого столу «Екологія», які проводяться на кафедрі загальної гігієни 
та екології. Проведено 6 засідань круглого столу, на яких були розглянуті питання 
забруднення довкілля в результаті військових дій, ЕКО-сертифікації товарів, 
екологічних проблем харчування в умовах забрудненого навколишнього 
середовища та шкідливих виробництв, особливостей забруднення ріки Дніпро в  
м. Запоріжжя та сучасних методів поліпшення якості питної води. 

У листопаді 2017 р. студенти взяли участь у соціальній благодійній акції 
«Врятуємо Дніпро разом» та прибрали Набережну магістраль; у квітні 2018 р. 
студенти провели день чистого довкілля разом з Вознесенівською 
райдержадміністрацією, впорядкувавши прилеглу територію.  
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Університетською науковою бібліотекою були організовані книжкові 
виставки: «Охорона довкілля: економічний та правовий аспект»; «Фітотерапія – 
цілюща сила трав»; виставку-панораму «Природа благає про допомогу»; тематичну 
полицю «Людина і природа. Гармонія чи трагедія?». 

 

Здоровий спосіб життя 
На сайті ЗДМУ профільні медичні кафедри постійно подають матеріали з 

пропаганди здорового способу життя. Налагоджений тісний зв'язок з трьома 
обласними телекомпаніями. На місцевому запорізькому телеканалі ТВ-5 двічі на 
тиждень виходить науково-популярна телепрограма «Ваше здоров’я», для участі в 
якій запрошуються провідні фахівці-медики, викладачі ЗДМУ. Ведучий програми – 
доцент кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії 
ЗДМУ Щербаков М.С. Частими гостями студії є зав. кафедри госпітальної хірургії, 
член кор. АМН Никоненко О.С.; зав. кафедри травматології та ортопедії, професор 
Головаха М.Л.; зав. кафедри нервових хвороб, професор Козьолкін О.А.; зав. 
кафедри дерматовенерології та косметології з циклом естетичної медицини ФПО, 
професор Федотов А.П; зав. кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом 
за хворими, професор Сиволап В.В. 

Співробітники медуніверситету протягом навчального року в друкованих 
засобах масової інформації опублікували 23 матеріали з актуальних питань 
охорони здоров’я. 

У повному обсязі забезпечується виконання  Закону України «Про охорону 
праці». Витрати у 2017 р. на охорону праці, соціальний захист та здоров’я 
співробітників і студентів склали 3,4 млн. грн. Згідно з наказом ректора № 857-с  
від 05.09.17 р. на базі колишнього студентського санаторію-профілакторію, а зараз 
на кафедрі фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і 
здоров’я та Центру медичної реабілітації та профілактики у період з 11.09.17 р. по 
10.10.17 р. було проведено медичне обстеження стану здоров’я 793 студентів. На 
підставі результатів медичного обстеження проведено розподіл контингенту на 
медичні групи для участі у навчальних та додаткових заняттях фізичною 
культурою. Згідно з наказом ректора № 454 від 01.11.2017 р. з 20.11.2017 р. по 
28.12.2017 р. проведено медичний огляд 1247 співробітників, які працюють у  
105 структурних підрозділах, у тому числі на 61 кафедрі. 

Впродовж 2017/2018 н.р. в санаторії медичної реабілітації «Глорія» (м. 
Приморськ) пройшли оздоровлення 37 співробітників.  На лікувальній базі Центру 
медичної реабілітації та профілактики ЗДМУ за 2017/2018 н.р. отримали медичну 
допомогу 276 співробітників університету та 82 студенти. 2819 викладачів і  
581 студентів відвідали центр протягом поточного навчального року.  

Регулярно проводяться інформаційні зустрічі студентів з лікарями-
наркологами на тему: «Вплив наркотиків на здоров’я людини» та представниками 
правоохоронних органів на тему: «Наркоманія та злочинність». Працює 
психологічна служба (щочетверга з 14 до 16 години в Центрі реабілітації та 
профілактики).   

5 листопада студенти взяли участь у марафоні в «Zaporizhstal Half Marathon – 
2017»; 6 грудня культурно-масовий сектор відвідав Православний дитячий будинок 
«Надія» у рамках проекту «Молодь за здоровий спосіб життя».  

Студенти ЗДМУ – активні учасники всеукраїнських акцій «Антинаркотик», 
«Анти СНІД», «Тверезість», «Життя без куріння», та інших. 
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Фізичне виховання та спортивні досягнення  
Невід'ємною частиною виховного впливу на студентів є фізичне виховання. 

Спортивна база університету на сьогодні є одною з найкращих серед медичних внз 
України і повністю відповідає європейським вимогам. До неї входять: 2 ігрових, 
гімнастичний, 2 тренажерні зали, спортивний майданчик зі штучним покриттям, 
стадіон, футбольне поле, бігові доріжки та легкоатлетичні сектори, шахово-
шашковий клуб. 

16 листопада 2017 року за підсумками конкурсу «Студент року – 2017» кращі 
студенти-спортсмени отримали грошові винагороди та грамоти й подяки  
від ректора: Плохушко Роман – 6 курс, група 20, І мед. факультет – 1100 гривень і 
почесна грамота; Дерновий Дмитро – 4 курс, група 4с, ІІІ мед. факультет –  
900 гривень і грамота ректора; Лупінова Оксана – 4 курс, група 42, І мед. факультет 
– 750 гривень і подяка ректора, Ватінян Гор – 3 курс, група 11, І мед. факультет – 
750 гривень і подяка ректора; Баралей Ірина – 3 курс, група 7, І фарм. факультет – 
750 гривень і подяка ректора; Іваніна Юлія – 4 курс, група 3, І фарм. факультет – 
750 гривень і подяка ректора; Петрушенко Маргарита – 4 курс, група 8,  
І фарм. факультет – 750 гривень і подяка ректора. 

Протягом звітного періоду спортсмени ЗДМУ взяли участь і були призерами 
в низці спортивних заходів. Збірні команди ЗДМУ посіли: І місце (юнаки) та  
II місце (дівчата) в обласній спартакіаді з шахів серед студентів вищих навчальних 
заходів, яка проводилась на базі Запорізького національного технічного 
університету 25.10.2017 р.; I місце (дівчата) на обласних змаганнях з волейболу 
серед студентів ВНЗ 29.11-30.11.2017 р. на базі Запорізького медичного коледжу;  
II місце на турнірі з мініфутболу на кубок В. Толока 04.12-15.12.2017 р. у ЗНУ; з 
07.12.2017 р. стартувала Спартакіада першокурсників ЗДМУ, в якій взяли участь 
1100 студентів, 12 грудня 2017 р. у ЗДМУ відбувся турнір з шахів пам’яті 
Тимофєєва. 

У третій декаді квітня відбулося яскраве шоу спорту й краси «Битва 
титанів». До Дня пам’яті та примирення та 73-х роковин Перемоги над нацизмом у 
Європі в медуніверситеті проведені змагання: 7 травня – турнір з волейболу серед 
студентів, де перше місце завоював перший медичний факультет, друге місце – 
перший фармацевтичний факультет і третє – третій медичний факультет. 8 травня 
відбулися змагання з настільного тенісу серед студентів 1-6 курсів. 

 

Студентське самоврядування 
Діяльність органів студентського самоврядування в ЗДМУ здійснюється 

відповідно до пріоритетних напрямів розвитку держави та пріоритетів у 
гуманітарній освіті, вихованні молоді та юнацтва країни. До складу студентського 
самоврядування входять 409 студентів-активістів. Студенти медичного 
університету представлені у новоствореній Запорізькій обласній та міській 
молодіжній радах, в комісії зі здорового способу життя та соціального захисту, у 
Всеукраїнській студентській раді при МОН України та Раді студентського  
самоврядування при МОЗ України, а також у філії Міжнародної асоціації медиків в 
Україні. 

Протягом звітного періоду студентська рада ЗДМУ проводила активну роботу 
зі студентами та викладачами. Для першокурсників студентська рада розробила 
карту студентського містечка, яку розмістила на всіх корпусах та гуртожитках 
містечка. Також було записано відео з порадами для першокурсників для легшого 
адаптування у нашому університеті. У вересні члени наукового сектора 
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студентської ради ЗДМУ презентували ректорату свій проект ANTEVERTO, про 
який вже згадувалось в розділі «Інтелектуально-духовне виховання».  

На відзначення Всесвітнього дня паліативної та хоспісної допомоги 
студентська рада ЗДМУ відвідала КУ «Запорізький обласний будинок дитини 
«Сонечко».  

31 жовтня у Запорізькій державній інженерній академії відбувся сьомий етап 
«Битви університетів» – ігри КВК, де взяли участь і наші студенти. 5 листопада в 
нашому місті команда Run Ukraine вперше організувала півмарафон, в організації 
якого брали участь й активісти студентської ради.  

7 грудня разом з кафедрою фізичної реабілітації, спортивної медицини, 
фізичного виховання і здоров’я організували в університеті «Кубок ректора» з міні-
футболу серед факультетів.  

8 грудня у відбулось підбиття підсумків конкурсу соціальної реклами 
«Збережемо майбутнє молоді разом», одними з кращих були роботи наших 
студентів. 

22 січня студрада взяла участь в організації та проведенні свята «Вечір 
прощання з анатомією», а 25 січня у благодійній акції «Від серця до серця» - 
допомога воїнам на передовій і дітям, що втратили годувальників у війні на Сході 
України. 

14 лютого 2018 року у заходах до Міжнародного Дня закоханих «Із серцем до 
Вас». 

6.03.18 студрада взяла участь в організації та проведенні університетського 
свята, присвяченого 8-му березню.  

6 квітня – участь у обласному конкурсі творчості патріотичного спрямування 
«Спадщина». 

28-30 квітня представники студентського самоврядування взяли участь у 
роботі VI-ої Національної асамблеї UMSA у м. Вінниці. 

10 травня студрада ЗДМУ увійшла в Європейську асоціацію студентів 
фармацевтів (про що йде мова у розділі «Інтелектуально-духовне виховання»). 

30 травня – участь в організації та проведені Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Актуальні питання сучасної медицини і фармації» 
(присвяченій 50-річчю ЗДМУ».  

Фінансування студентського самоврядування, згідно із законом, склало  
1 млн. 317,8 тис. грн. Це дає змогу кращим студентам, магістрам, клінічним 
ординаторам та аспірантам відвідувати конференції, олімпіади та конкурси не 
тільки в межах України, а й за її кордонами. 

 

Діяльність кураторів 
Протягом всього 2017-2018 років продовжує активно функціонувати інститут 

кураторства молодших курсів. Активна виховна робота співробітників 
університету була детально проаналізована радою з гуманітарної освіти та 
виховної роботи ЗДМУ, а висновки представлені на сайті університету. За 
результатами визначено кращих. А саме: 

Кращі кафедри з виховної роботи. 
1. Суспільних дисциплін – зав. кафедри професор Утюж І. Г., заступник зав. 

кафедри з виховної роботи доц. Спиця Н. В. 
2. Культурології та українознавства – зав. кафедри професор Турган О. Д., 

заступник зав. кафедри з виховної роботи викладач Вещикова О.С. 
3. Іноземних мов – зав. кафедри доц. Гордієнко О.В., заступник зав. кафедри з 

виховної роботи викладач Скрипник Ю.С. 
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4. Мовної підготовки – зав. кафедри доцент Гейченко К.І., заступники зав. 
кафедри з виховної роботи викладачі Агіна О.І., Янушевська І.Б. 

5. Анатомії людини, оперативної хірургії і топографічної анатомії –  
зав. кафедри Григор’єва О.А., заступник зав. кафедри з виховної роботи ст. викл., 
к.м.н. Матвейшина Т.М. 

6. Аналітичної хімії – зав. кафедри професор Васюк С.О., заступник  
зав. кафедри з виховної роботи ст. викл, к.ф.н. Нагорна Н.О. 

7. Фізіології – зав. кафедри проф. Кущ О.Г., заступник зав. кафедри з виховної 
роботи доцент Сухомлінова І.Г. 

8. Загальної практики – сімейної медицини – зав. кафедри професор 
Михайловська Н.С., заступник зав. кафедри з виховної роботи асистент Лісова О.О. 

9. Університетська наукова бібліотека – директор Карпенко Т. В., заступник 
директора Пономаренко О.В. 

Кращі кафедри – куратори земляцтв. 
1. Анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії – зав. 

кафедри проф. Григор’єва О.А., заступник зав. каф. з виховної роботи, старший 
викладач Матвейшина Т.М. – земляцтва Індії (студенти першого курсу). 

2. Технології ліків – зав. кафедри професор Гладишев В.В., заступник  
зав. каф. з виховної роботи старший викладач Курінний А.В.  - земляцтва Марокко 
(студенти фармацевти) 

3. Фізколоїдної хімії – зав. каф. професор Каплаушенко А.Г., заступник зав. 
каф. з виховної роботи старший викладач Щербак М.О. – земляцтва Тунісу, 
Ливану, Сирії. 

4. Гістології, цитології та ембріології – зав. каф. професор Сирцов В. К. 
заступник зав. каф. з виховної роботи ст. викладач Таврот М.Л. – земляцтво Індії  
(3 курс) 

5. Біологічної хімії – зав. кафедри професор Александрова Н.В., заступник зав. 
каф. з виховної роботи старший викладач Васильєв Д.А. земляцтво Індії (2 курс) 

Кращі куратори академічних груп на перших і других курсах усіх 
факультетів. 

1. Скрипник Ю.В. – викладач кафедри іноземних мов; 
2. Войтович О.В. – старший викладач кафедри мікробіології, вірусології та 

імунології; 
3. Саліонов В.О. – асистент кафедри біохімії; 
4. Алієва О.Г. – доцент кафедри гістології, цитології та ембріології; 
5. Жернова Н.П. – старший викладач кафедри фізіології; 
6. Артюх О.В. – доцент кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та 

топографічної анатомії; 
7. Лукіна Г.М. – асистент кафедри медичної фізики, біофізики та вищої 

математики; 
8. Звягіна Г.О. – доцент кафедри культурології  та українознавства; 
9. Павліченко В.І. – доцент кафедри медбіології, паразитології та генетики; 
10. Різник О.І. – ст. викладач кафедри охорони здоров’я, соціальної медицини 

та лікарсько-трудової експертизи; 
11. Агіна О.І. – викладач кафедри мовної підготовки; 
12. Даниленко Л.І., - викладач кафедри мовної підготовки; 
13. Богуславська Л.Ф. – старший викладач кафедри мовної підготовки; 
14. Постол Н.А. – старший викладач кафедри токсикології та неорганічної 

хімії; 
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15. Сазанова І.О. – старший викладач кафедри фізичної реабілітації, 
спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я; 

16. Шевченко І.М. – старший викладач кафедри фармакогнозії, фармакології 
та ботаніки; 

17. Жук Ю.М. – асистент кафедри аналітичної хімії; 
18. Сидоренко С.В. – старший викладач кафедри суспільних дисциплін. 
Рада з гуманітарної освіти та виховної роботи разом з органами 

студентського самоврядування планує в найближчій перспективі започаткувати 
проект студентського кураторства – шефства старшокурсників над 
першокурсниками, залучати членів студради до відвідувань гуртожитків спільно з 
представниками ректорату, співробітниками кафедр, які є кураторами відповідних 
кафедр.  

Соціальна сфера 
Активно здійснюються заходи, спрямовані на соціальний захист студентів і 

співробітників. У поточному навчальному році діти-сироти (26 осіб) отримали 
стипендію 442360,00 грн; компенсацію на харчування 479 855, 12 грн; на одяг – 
12325,00 грн; на придбання літератури – 132000,00 грн. 

Чорнобильці отримали 20520,00 грн. соціальної стипендії та 574,48 грн. 
індексації. 

Одноразову адресну допомогу отримали 60 випускників у розмірі 8000,00 грн. 
Загальна сума допомоги – 480 000, 00 грн. 

На виконання п.10 ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» Запорізьким 
державним медичним університетом у 2017 р. органу студентського 
самоврядування були виділено 1160,2 тис. грн., а на 2018р. – 1317,8 тис грн. 

Станом на 01.06.2018 на преміювання та матеріальну допомогу всім категоріям 
працівників та студентам, аспірантам, клінічним ординаторам виділено –  

27 882,53 тис. грн. Премія викладачам складала 14867, 90 тис грн., іншим 
категоріям – 1005,26 тис грн. 

На придбання реактивів та лабораторного посуду виділено у 2017 р. –  
7672,6 тис. грн.; у 2018 р. – 10145,2 тис грн. 

Здобувачам наукового ступеня за публікацію моностатей у наукових журналах 
ЗДМУ виплачено премії: у 2017 р. – 52,2 тис. грн.; у 2018 р. – 35,35 тис. грн.  

Підвищені суми преміювання докторів наук з 5 до 10 тис грн.; кандидатів наук 
з 2 до 7 тис. грн.; наукових керівників осіб, що захистили кандидатську дисертацію 
з 2 до 3,5 тис грн. 

На виплату премії за своєчасний (достроковий) захист дисертаційних робіт 
здобувачам та керівникам у 2017 р. заплановано 385 тис грн., на 2018р. –  
606,0 тис. грн. 

Під час виконання кандидатських і докторських дисертацій підвищуються до 
50% розміри надбавки за складність і напруженість у праці. Такої уваги з боку 
ректорату до підготовки вчених-медиків немає в жодному медичному ВНЗ 
України. 

Ректорат, профком приділяють належну увагу здоров’ю співробітників та 
студентів. У вересні-жовтні 2017 р. проведено обстеження стану здоров’я  
665 першокурсників. У грудні 2017р. – 1247 співробітників, які працюють у  
105 структурних підрозділах, в тому числі на 61 кафедрі університету. 

Для проходження медичного огляду були придбані оглядові набори у 
кількості 805 одиниць та засоби медичного призначення на суму 29 тис. 862 гривні. 
Вперше до медичного огляду було залучено спеціалістів стоматологічного 
профілю. 
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До лікувальної бази центру медичної реабілітації та профілактики ЗДМУ 
протягом поточного року звернулося 2819 викладачів і 583 студенти. Отримали 
першу допомогу 276 співробітників університету  та 82 студенти. У навчально-
науково-медичному центрі «Університетська клініка» пройшли лікування  
63 співробітники та 21 студент. 37 співробітників оздоровлені у центрі медичної 
реабілітації санаторій «Глорія», що у м. Приморську на березі Азовського моря.  

Усе це означає, що ректорат, профком постійно дбають про здоров’я і 
матеріальне становище студентів та співробітників, підтримують сиріт, 
чорнобильців, ветеранів, магістрів, аспірантів, докторантів, що в свою чергу 
стимулює творчу роботу професорсько-викладацького складу та формує 
висококваліфікований резерв для розвитку ЗДМУ, вітчизняної світової медичної 
науки, системи охорони здоров’я, патріотично налаштованої української еліти. 

 

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ ЗДМУ 
 

Спортивна база нашого університету на сьогодні є однією з найкращих серед 
медичних ВНЗ України: навчально-спортивні зали загальною площею 1512,7 м

2
: 

спортивний зал  № 1 – 612,2 м
2
, № 2 – 331,2 м

2
– для занять ігровими видами спорту 

та фізичним вихованням; тренажерні зали № 3 – 194,9 м
2
, № 4 – 94,6 м

2
; 

спортивний майданчик – 360 м
2
, футбольне поле зі штучним покриттям, відкритий 

тренажерний майданчик із силовими та динамічними тренажерами. Крім цього, для 
навчальних і секційних занять використовується легкоатлетичний стадіон 
«Олімпійські надії» ПАТ «Дніпроспецсталь» із стандартним футбольним 
майданчиком. 

Комплексний спортивний зал № 5 поділений на дві секції:  ігрових видів 
спорту (настільного тенісу);  гирьового спорту, атлетичної гімнастики та загальної 
фізичної підготовки. Для секції гирьового спорту, атлетичної гімнастики та 
загальної фізичної підготовки закуплені нові тренажери, що використовуються в 
професійній підготовці спортсменів «Professional Line» на суму близько1 млн.грн. 
Щорічно закуповується новий спортивний інвентар для навчальних занять з 
фізичного виховання та секційних занять з видів спорту на суму близько  
150 000 гривень. 

Навчальні групи мають можливість проводити заняття з аеробіки під музичний 
супровід, що забезпечується двома сучасними музичними центрами. Для 
навчально-тренувального процесу та проведення змагань з волейболу, баскетболу 
та футболу придбані у достатній кількості сучасні ігрові м'ячі та спортивна форма.  

В університеті працюють спортивні секції з 12 видів спорту: художня 
гімнастика, ритмічна гімнастика, баскетбол (чоловіки), волейбол (чоловіки), 
волейбол (жінки), легка атлетика, плавання, гирьовий спорт, футбол, шахи та 
шашки, настільний теніс, кульова стрільба, армреслінг. Не лише студенти, а й 
викладачі беруть активну участь у роботі спортивних секцій з волейболу та 
баскетболу, шахів та шашок, займаються у групах здоров'я.  

Протягом звітного періоду спортсмени ЗДМУ взяли участь та були призерами у 
ряді спортивних заходів. Збірні команди ЗДМУ зайняли: I місце на другому 
міжнародному турнірі з футболу «Кубок Дружби 2018», ІІ місце на турнірі із 
мініфутболу на кубок В.Толока у грудні 2017 р. у ЗНУ, на першості області серед 
ВНЗ команда з футболу посіла 2 місце. На відкритій першості ЗНТУ зі стрільби із 
пневматичної зброї 18.04.2018 року спортсмени посіли 2 місце 

08 грудня 2017 р. у ЗДМУ відбувся традиційний турнір з шахів пам’яті 
Тимофєєва, де студенти посіли 1 та 3 місце. 
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На обласній спартакіаді фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» 
серед ВНЗ: з шахів (жовтень 2017р.) 1 місце-юнаки та дівчата; з настільного тенісу 
(10 березня 2018 р.) – 1 місце юнаки та дівчата; в обласних змаганнях з волейболу 
серед дівчат 29-30.11.2018 команда дівчат ЗДМУ посіла 2 місце; з паркового 
волейболу – 4 місце – дівчата, 7 місце – юнаки, 3 місце у командному заліку; з 
баскетболу 28 березня 2018 р. 1 місце – дівчата, 21 березня 2018 р. 1 місце – юнаки; 
з пляжного волейболу 12-13 травня 2018 р. команда посіла 3 місце, а  09-11 червня 
2018 року команда ЗДМУ з волейболу посіла  2 місце; на кубку Запорізької області 
з волейболу серед ВНЗ і підприємств –  4 місце зайняла команда ЗДМУ. 

Іноземні студенти успішно виступили на чемпіонаті з міні-футболу в 
конференції «Південь», 2 місце завоювала команда ЗДМУ з Марокко . 

Капітан жіночої збірної ЗДМУ з баскетболу Оксана Батракова в складі 
кадетської збірної України брала участь у міжнародних турнірах та чемпіонатах 
Європи. Сауді Халіда та Фіда Зіузіу посліли перше місце в Чемпіонаті України з 
футзалу серед команд 1 ліги в складі збірної команди Запорьзької області «АРПИ». 

Десятку кращих спортсменів ЗДМУ очолює майстер спорту України Денис 
Меженін, студент 1 курсу медичного факультету групи №19, який став чемпіоном 
України з шахів (лютий 2018 р.) в м. Херсоні, а в липні 2018 року отримав III місце 
на Кубку України. 

Другим за результатом у десятці став Сергій Щуров, студент 1 курсу 
медичного факультету групи №18, майстер спорту України з плавання. Він зайняв 
III місце на чемпіонаті України на дистанції 200 метрів стилем брас і оновив 
рекорд ЗДМУ 30-річної давнини, показавши результат 2.24.05 с. Попередній 
рекорд становив 2.24.30 і належав Дмитру Ковальову. Сергій - багаторазовий 
чемпіон Запорізької області з плавання на дистанції 100 і 200 метрів стилем брас. 
Сподіваємось, що він скоро оновить рекорд ЗДМУ і на дистанції 100 метрів, його 
досягнення становить 1.06,19 с, а рекорд – 1.04,5 с. 

Продовжує демонструвати хороші результати з плавання серед ветеранів наш 
професор Віталій Вікторович Сиволап. На XVII Чемпіонаті Світу з плавання в 
категорії “Masters” В.В.Сиволап зайняв IV місце на дистанції 200 метрів та  
VI місце на дистанції 100 метрів. Це яскравий приклад спортивного довголіття! 

Професор кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного 
виховання та здоров’я Дорошенко Е.Ю. став призером Кубку України з футболу 
серед спортсменів-ветеранів у віковій категорії «45+». Викладач кафедри фізичної 
реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та здоров’я 
Польський С.Г. став срібним призером турніру пам’яті Тимофєєва 

Практикуються на кафедрі зустрічі студентів зі спортсменами, які досягли 
успіхів на міжнародних змаганнях, прославивши Україну, що має великий 
виховний вплив.  

Велика увага до розвитку спорту у ЗДМУ, пропаганда здорового способу 
життя і чудові умови для занять дають змогу на 90% укомплектувати збірні 
профспілкові команди медичних працівників студентами, викладачами та 
співробітниками нашого університету. 
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ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ  
БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Протягом 2018 року проводилися капітальні, поточні ремонти та ремонти 

власними силами, на які витрачено понад 12 млн. 800 тис. грн, зокрема: 
1. Навчальний корпус № 1 – силами підрядної організації виконано 

поточний ремонт санвузла 1-го поверху правої сторони. Планується капітальний 
ремонт покрівлі, заміна ліфта, ремонт вестибюлю цокольного поверху та поточний 
ремонт Медичного освітнього центру (ауд. №7). Силами будівельної групи 
відремонтована аудиторія №331 на кафедрі фізколоїдної хімії. 

2. Навчальний корпус №2 –  виконано  поточний  ремонт коридору першого 
поверху, навчальних кімнат цокольного поверху. Будівельна група виконала 
поточний ремонт аудиторій №3, 4, 5, 6, 7 кафедри іноземних мов та ремонт опорної 
стінки на території навчального корпусу. 

3. Навчальний корпус №3 – заплановане  облицювання фасаду цокольного 
поверху та  поточний ремонт в навчальних аудиторіях на кафедрі анатомії людини, 
оперативної хірургії та топографічної анатомії цокольного поверху. Будівельна 
група провела ремонт аудиторії № 64, 65 на кафедрі культурології та 
українознавства. 

4. Аудиторно-спортивний корпус – поточний ремонт спортивного залу №3. 
Силами будівельної групи відремонтовано аудиторію на 2-му поверсі.  

5. Навчально-лабораторний корпус з віварієм – силами підрядної 
організації виконано частково капітальний ремонт. Планується виконати 
капітальний ремонт благоустрою та капітальний ремонт електроосвітлення 
території.  

6. Гуртожиток №1 – планується капітальний ремонт з заміни віконних та 
дверних блоків. Будівельна група виконала ремонт кімнат №13/2, 18/3, 11/3, 17/3. 

7. Гуртожиток №2 – виконано поточний ремонт частини 1-го поверху 
гуртожитку на кафедрі пропедевтичної та хірургічної стоматології. Силами 
будівельної групи відремонтовані 35 кімнат, на кафедрі клінічної фармакології, 
фармації, фармакотерапії та косметології аудиторія №3, на кафедрі клінічної 
фармації, фармакотерапії та УЕФ кімната №1, №2, коридор, силами підрядної 
організації планується поточний ремонт навчальних приміщень 14, 13 цокольного 
поверху в будівлі. 

8. Гуртожиток №3 – планується капітальний ремонт фасаду (утеплення) 
гуртожитку. Силами будівельної групи відремонтовано ізолятор, кімната №422, 423. 

9.  Гуртожиток №4 – виконано поточний ремонт буфету та кухні,  планується 
капітальний ремонт фасаду (утеплення) гуртожитку. Силами будівельної групи 
виконано ремонт кімнати №49 в центрі підготовки іноземних громадян. 

10. Гуртожиток №5 – планується заміна ліфта, виконується поточний ремонт  
санвузлів 3 та 4 поверхів, Будівельна група виконала поточний ремонт 2-го поверху  
(хол, коридор, кухня, кімнати №129-136; №145,152; №232) та 9-го поверху 
(вхідний тамбур, кухню, два коридори, кімнати №121-128). 

12. Їдальня – реконструкція приміщень частини другого поверху під 
Міжкафедральний тренінговий центр, фойє та санвузлів.  

Силами підрядної організації планується капітальний ремонт доріг та 
тротуарів на території ЗДМУ. Служба головного інженера проводить обстеження 
арматури системи водопостачання та системи опалення по ЗДМУ. 

Була забезпечена безперебійна робота та діяльність навчальних корпусів та 
гуртожитків, у тому числі сантехнічного та електричного обладнання. 

Озеленення університетського містечка: висаджено близько 120 шт. дерев, 
кущів ялівцю та різновидів сортів квітів. 
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НАГОРОДИ СПІВРОБІТНИКІВ ЗДМУ 

 

Ректорат 
1. Колесник Юрій Михайлович - ректор університету – Подяка виконавчого 

комітету Запорізької міської ради 2017 р. 
2. Пряхін Олег Романович – декан 2-го фармацевтичнго ф-ту – Почесна 

грамота Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 2017 р. 
3. Дочинець Дмитро Іванович – декан 1-го міжнародного ф-ту – Почесна 

грамота Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної 
адміністрації 2017 р. 

4. Колесник Юрій Михайлович – ректор університету – орден "За заслуги 
перед Запорізьким краєм" ІІ ступеня 2018 р. 

5. Колесник Юрій Михайлович - ректор університету – Грамота Запорізької 
обласної державної адміністрації 2018 р. 

6. Моргунцова Світлана Андріївна – проректор з науково-педагогічної та 
навчальної роботи – Почесна грамота обласної ради 2018 р. 

7. Данилевич Катерина Миколаївна – заступник ректора з економічних питань – 
Подяка ректора 2018 р. 

8. Компанієць Володимир Михайлович – декан 1-го медичного ф-ту – орден 
"За заслуги перед Запорізьким краєм" ІІІ ступеня 2018 р. 

9. Полковніков Юрій Федорович – декан 2-го медичного факультету – 
Почесна грамота Кабінету Міністрів України 

 

І медичний факультет 
1. Круть Юрій Якович – зав. кафедри акушерства і гінекології – Подяка 

ректора 2017 р. 
2. Сиволап Віталій Вікторович – зав. кафедри пропедевтики внутрішніх 

хвороб з доглядом за хворими – орден "За заслуги перед Запорізьким краєм  
ІІІ ступеня" 2017 р. 

3. Абрамов Андрій Володимирович – професор кафедри патологічної 
фізіології – медаль "За особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя" 2017 р. 

4. Жаркіх Анатолій Васильович – професор кафедри акушерства і гінекології 
– Подяка ректора 2017 р. 

5. Залізняк Владислав Олександрович – професор кафедри акушерства і 
гінекології – Подяка ректора 2017 р. 

6. Василенко Гліб Володимирович – доцент кафедри патологічної фізіології – 
Почесна грамота обласної ради 2017 р. 

7. Міренков Костянтин Володимирович – доцент кафедри медицини 
катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії –  
Грамота Запорізької обласної державної адміністрації  2017 р. 

8. Слинько Ольга Михайлівна – доцент кафедри акушерства і гінекології – 
Подяка ректора 2017 р. 

9. Ізбицька Ніна Григорівна – доцент кафедри акушерства і гінекології – 
Подяка ректора 2017 р. 

10. Гайдай Наталія Вікторівна – доцент кафедри акушерства і гінекології – 
Подяка ректора 2017 р. 

11. Ревенько Олександр Мойсейович – асистент кафедри акушерства і 
гінекології – Подяка ректора 2017 р. 

12. Кирилюк Олександр Дмитрович – асистент кафедри акушерства і 
гінекології – Подяка ректора 2017 р. 
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13. Луценко Галина Євгенівна – колишній працівник кафедри акушерства і 
гінекології – Подяка ректора 2017 р. 

14. Леженко Геннадій Олександрович – зав. кафедри госпітальної педіатрії – 
Подяка виконавчого комітету Запорізької міської ради 2018 р. 

15. Круть Юрій Якович – зав. кафедри акушерства і гінекології – Грамота 
Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради 2018 р. 

16. Ганчева Ольга Вікторівна – зав. кафедри патологічної фізіології – Почесна 
грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 2018 р. 

17. Головаха Максим Леонідович – зав. кафедри травматології та ортопедії – 
Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 2018 р. 

18. Сиволап Віталій Вікторович – зав. кафедри пропедевтики внутрішніх 
хвороб з доглядом за хворими – Подяка Запорізької обласної державної 
адміністрації 2018 р. 

19. Козьолкін Олександр Анатолійович – зав. кафедри нервових хвороб – 
Грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради 2018 р. 

20. Ганжий Володимир Валентинович – зав. кафедри загальної хірургії та 
догляду за хворими – Грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської 
ради 2018 р. 

21. Федотов Валерій Павлович – зав. кафедри дерматовенерології та 
косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО – Почесна 
грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації 2018 р. 

22. Чугунов Вадим Віталійович – зав. кафедри психіатрії, психотерапії, 
загальної та медичної психології, наркології та сексології – Почесна грамота 
Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації 2018 р. 

23. Сиволап Віктор Денисович – зав. кафедри внутрішніх хвороб 1 – Почесна 
грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації 2018 р. 

24. Григор’єва Олена Анатоліївна – зав. кафедри анатомії людини, 
оперативної хірургії та топографічної анатомії – Грамота ректора 2018 р. 

25. Абрамов Андрій Володимирович – професор кафедри патологічної 
фізіології – Почесна грамота обласної ради 2018 р. 

26. Залiзняк Владислав Олександрович – професор кафедри акушерства і 
гінекології – Подяка ректора на дерев’яній підложці 2018 р. 

27. Залізняк Владислав Олександрович – професор кафедри акушерства і 
гінекології – Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 
2018 р. 

28. Залiзняк Владислав Олександрович – професор кафедри акушерства і 
гінекології – Грамота ректора 2018 р. 

29. Гребняк Микола Петрович – професор кафедри загальної гігієни та 
екології – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації 2018 р. 

30. Разнатовська Олена Миколаївна – професор кафедри фтизіатрії і 
пульмонології – Подяка Запорізької обласної державної адміністрації 2018 р. 

31. Резніченко Юрій Григорович – професор кафедри госпітальної педіатрії – 
Грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради 2018 р. 

32. Клименко Володимир Микитович – професор кафедри госпітальної 
хірургії – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2018 р. 

33. Курило Віталій Олексійович – професор кафедри психіатрії, психотерапії, 
загальної та медичної психології, наркології та сексології – Грамота Департаменту 
охорони здоров’я Запорізької міської ради 2018 р. 
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34. Жаркіх Анатолій Васильович – професор кафедри акушерства і гінекології – 

Подяка ректора 2018 р. 
35. Клименко Володимир Микитович – професор кафедри госпітальної 

хірургії – Подяка ректора 2018 р. 
36. Чугін Сергій В’ячеславович – доцент кафедри анатомії людини, 

оперативної хірургії та топографічної анатомії – Почесна грамота виконавчого 
комітету Запорізької міської ради 2018 р. 

37. Ревенько Алла Василівна – доцент кафедри нервових хвороб – Почесна 
грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації 2018 р. 

38. Туманська Наталя Валеріївна – доцент кафедри урології, променевої 
діагностики і терапії – Грамота ректора 2018 р. 

39. Артюх Олена Вікторівна – доцент кафедри анатомії людини, оперативної 
хірургії та топографічної анатомії – Грамота ректора 2018 р. 

40. Василенко Гліб Володимирович – доцент кафедри патологічної фізіології – 

Грамота ректора 2018 р. 
41. Лур’є Костянтин Ігорович – доцент кафедри медицини катастроф, 

військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії – Грамота ректора 
2018 р. 

42. Сікорська Марина Володимирівна – доцент кафедри нервових хвороб – 
Грамота ректора 2018 р. 

43. Самура Борис Борисович – доцент кафедри внутрішніх хвороб 3 – Подяка 
ректора 2018р. 

44. Мельнікова Ольга Валеріївна – доцент кафедри патологічної фізіології - 
Подяка ректора 2018 р. 

45. Макуріна Галина Іванівна – доцент кафедри дерматовенерології та 
косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО – Подяка 
ректора 2018 р. 

46. Саржевська Людмила Едуардівна – доцент кафедри офтальмології – 
Подяка ректора 2018 р. 

47. Головко Микола Григорович – доцент кафедри госпітальної хірургії – 
Подяка ректора 2018 р. 

48. Чорний Вадим Миколайович – доцент кафедри травматології та ортопедії – 

Подяка ректора 2018 р. 
49. Лебединець Микола Григорович – доцент кафедри анатомії людини, 

оперативної хірургії та топографічної анатомії – Подяка ректора 2018 р. 
50. Самойлик Катерина Валеріївна – асистент кафедри госпітальної педіатрії – 

Подяка ректора 2018р. 
51. Льовкін Олег Анатолійович – асистент кафедри медицини катастроф, 

військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії – Подяка ректора 2018 р. 
52. Муляр Володимир Федорович – ст. викладач кафедри медицини 

катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії – Грамота 
ректора 2018 р. 

53. Лятуринська Ольга Василівна – доцент кафедри дитячої хірургії та 
анестезіології – Почесна грамота Кабінету Міністрів України 

 
ІІ медичний факультет 

1. Шульга Анатолій Олександрович – доцент кафедри пропедевтики дитячих 
хвороб – медаль "За особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя 2017 р. 

2. Тертишний Сергій Ігорович – зав. кафедри патологічної анатомії і судової 
медицини – Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 2018 р. 
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3. Усачова Олена Віталіївна – зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб – 
Подяка Запорізької обласної державної адміністрації 2018 р. 

4. Сирцов Вадим Кирилович – зав. кафедри гістології, цитології та ембріології – 

Подяка ректора на дерев’яній підложці 2018 р. 
5. Фурик Олена Олександрівна – доцент кафедри інфекційних хвороб – 

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації 
2018 р. 

6. Біленький Сергій Андрійович – доцент кафедри клінічної лабораторної 
діагностики – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації 201 р. 

7. Анікін Іван Олександрович – доцент кафедри дитячої хірургії та 
анестезіології – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2018 р. 

8. Оніщенко Тетяна Євгенівна – доцент кафедри інфекційних хвороб – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації 
2018 р. 

9. Мазур Вікторія Іванівна – доцент кафедри факультетської педіатрії – 
Грамота ректора 2018 р. 

10. Поліщук Наталія Миколаївна – доцент кафедри мікробіології, вірусології 
та імунології – Грамота ректора 2018 р. 

11. Конакова Ольга Володимирівна – доцент кафедри дитячих інфекційних 
хвороб – Подяка ректора 2018 р. 

12. Сухомлiнова Iрина Євгенiвна – доцент кафедри нормальної фізіології – 
Подяка ректора 2018 р. 

13. Потоцька Олена Iванiвна – доцент кафедри гістології, цитології та 
ембріології – Подяка ректора 2018 р. 

14. Таврог Маріанна Львівна – ст. викладач кафедри гістології, цитології та 
ембріології – Грамота ректора 2018 р. 

15. Захарчук Олександр Валентинович – асистент кафедри факультетської 
хірургії – Грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради 2018 р. 

16. Бессікало Тетяна Григорівна – асистент кафедри факультетської педіатрії – 

Грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради 2018 р. 
17. Кляцька Лариса Іванівна – асистент кафедри факультетської педіатрії – 

Подяка ректора 2018 р. 
18. Радутна Олена Анатоліївна – асистент кафедри пропедевтики дитячих 

хвороб – Подяка ректора 2018 р. 
19. Левченко Катерина Віталіївна – асистент кафедри клінічної лабораторної 

діагностики – Подяка ректора 2018 р. 
20. Вотєва Ванда Євгенівна – асистент кафедри патологічної анатомії і судової 

медицини – Подяка ректора 2018 р. 
21. Задирака Денис Анатолійович – асистент кафедри інфекційних хвороб – 

Грамота ректора 2018 р. 
 

ІІІ медичний факультет 
1. Гавриленко Марина Аркадіївна – доцент кафедри терапевтичної, 

ортопедичної та дитячої стоматології – орден "За заслуги перед Запорізьким краєм 
ІІІ ступеня" 2017 р. 

2. Чернявський Вадим Віталійович – асистент кафедри терапевтичної, 
ортопедичної та дитячої стоматології – Грамота Запорізької обласної державної 
адміністрації 2017 р. 
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3. Бердюк Ігор Васильович – професор кафедри пропедевтичної та хірургічної 
стоматології – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації 2018 р. 

4. Нікулін Iван Михайлович – доцент кафедри оториноларингології – Подяка 
ректора 2018 р. 

5. Максимов Ян Вікторович – асистент кафедри терапевтичної, ортопедичної 
та дитячої стоматології – Подяка Запорізької обласної державної адміністрації 
2018 р. 

6. Маслова Ірина Миколаївна – асистент кафедри пропедевтичної та 
хірургічної стоматології – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я 
Запорізької облдержадміністрації 2018 р. 

7. Вородєєва Юлія Іванівна – асистент кафедри терапевтичної, ортопедичної 
та дитячої стоматології - Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я 
Запорізької облдержадміністрації 2018 р. 

8. Ганчев Кирило Сергійович – асистент кафедри пропедевтичної та 
хірургічної стоматології – Грамота ректора 2018 р. 

9. Смірнова Ірина Віталіївна – асистент кафедри терапевтичної, ортопедичної 
та дитячої стоматології – Грамота ректора 2018 р. 

10. Марченко Світлана Миколаївна – ст. iнспектор деканату 3-го медичного  
ф-ту – Подяка ректора 2018 р. 

11. Зозуля Марiя Валентинiвна – ст. лаборант кафедри пропедевтичної та 
хірургічної стоматології – Подяка ректора 2018 р. 

 

І фармацевтичний факультет 
1. Кучеренко Людмила Іванівана – зав. кафедри фармацевтичної хімії – 

Грамота ректора 2017 р. 
2. Васюк Світлана Олександрівна – зав. кафедри аналітичної хімії – Грамота 

ректора 2017 р. 
3. Крайдашенко Олег Вікторович – зав. кафедри клінчної фармакології, 

фармації, фармакотерапії і косметології – Грамота ректора 2017 р. 
4. Александрова Катерина Вячеславівна – зав. кафедри біологічної хімії – 

Почесна грамота Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної 
адміністрації 2017 р. 

5. Книш Євгеній Григорович – зав. кафедри управління і економіки фармації, 
медичного та фармацевтичного правознавства – Подяка Запорізької обласної 
державної адміністрації 2017 р. 

6. Книш Євгенiй Григорович – зав. кафедри управління і економіки фармації, 
медичного та фармацевтичного правознавства – Подяка ректора 2017 р. 

7. Черковська Людмила Григорівна – доцент кафедри фармацевтичної хімії – 
Почесна грамота обласної ради 2017 р. 

8. Алєксєєва Ірина Миколаївна – доцент кафедри управління і економіки 
фармації, медичного та фармацевтичного правознавства – Грамота ректора 2017 р. 

9. Ткаченко Наталя Олександрівна – доцент кафедри управління і економіки 
фармації, медичного та фармацевтичного правознавства – Подяка ректора 2017 р. 

10. Бурлака Богдан Сергійович – доцент кафедри технології ліків – Грамота 
ректора 2017 р. 

11. Бірюк Ірина Авенірівна – доцент кафедри технології ліків – Почесна 
грамота Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної 
адміністрації 2017 р. 
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12. Пухальська Ірина Олександрівна – доцент кафедри технології ліків – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної 
адміністрації 2017 р. 

13. Свинтозельський Олександр Олексійович – доцент кафедри клінічної 
фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології – Грамота ректора 2017  р. 

14. Портна Олена Олексіївна – доцент кафедри фармацевтичної хімії – 
Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 2017 р. 

15. Крайдашенко Олег Вікторович – зав. кафедри клінічної фармакології, 
фармації, фармакотерапії і косметології – Грамота ректора 2018 р. 

16. Александрова Катерина Вячеславiвна – зав. кафедри біологічної хімії – 
Подяка ректора 2018 р. 

17. Мазур Iван Антонович – професор кафедри фармацевтичної хімії – 
Грамота ректора 2018 р. 

18. Бурлака Богдан Сергійович – доцент кафедри технології ліків – Грамота 
ректора 2018 р. 

19. Скорина Дмитро Юрiйович – ст. викладач кафедри фармацевтичної хімії – 
Подяка ректора 2018 р. 
 

ІI фармацевтичний факультет 
1. Каплаушенко Андрій Григорович – зав. кафедри фізколоїдної хімії – 

Почесна грамота Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 
2017 р. 

2. Коваленко Сергій Іванович – зав. кафедри органічної і біоорганічної хімії – 
Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 2017 р. 

3. Мозуль Валентина Іванівна – доцент кафедри фармакогнозії, фармакології 
та ботаніки – Грамота ректора 2017 р. 

4. Корнієвська Валентина Григорівна – доцент кафедри фармакогнозії, 
фармакології та ботаніки – Грамота ректора 2017 р. 

5. Кандибей Костянтин Іванович – доцент кафедри органічної і біоорганічної 
хімії – Подяка ректора 2017 р. 

6. Одинцова Віра Миколаївна – доцент кафедри фармакогнозії, фармакології 
та ботаніки – Почесна грамота Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації 2017 р. 

7. Денисенко Ольга Миколаївна – доцент кафедри фармакогнозії, 
фармакології та ботаніки – Почесна грамота Департаменту охорони здоров'я 
Запорізької обласної державної адміністрації 2017 р. 

8. Щербак Марина Олексіївна – ст. викладач кафедри фізколоїдної хімії – 
Грамота ректора 2017 р. 

9. Білий Андрій Костянтинович – ст. викладач кафедри органічної і 
біоорганічної хімії – Подяка ректора 2017 р. 

10. Авраменко Антонiна Iванiвна – доцент кафедри фізколоїдної хімії – 
Подяка ректора 2018 р. 

11. Білий Андрій Костянтинович – доцент кафедри органічної і біоорганічної 
хімії – Подяка ректора 2018 р. 
 

І міжнародний факультет 
1. Гребенюк Тетяна Володимирівна – професор кафедри культурології та 

українознавства – Почесна грамота обласної ради 2018 р. 
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2. Сергєєва Людмила Нільсівна – професор кафедри медичної фізики, 
біофізики та вищої математики – Почесна грамота виконавчого комітету 
Запорізької міської ради 2018 р. 

3. Малахова Світлана Миколаївна – доцент кафедри фізичної реабілітації, 
спортивної медицини, фіз. виховання і здоров’я – Грамота ректора 2018 р. 

4. Строгонова Тетяна Василівна – доцент кафедри медичної фізики, біофізики 
та вищої математики – Грамота ректора 2018 р. 

 

ІІ міжнародний факультет 
1. Панасенко Олександр Іванович – зав. кафедри токсикологічної і 

неорганічної хімії – Почесна грамота обласної ради 2017 р. 
2. Буряк Валерiй Прокопович – професор кафедри токсикологічної і 

неорганічної хімії – Подяка ректора 2017 р. 
3. Парченко Володимир Володимирович – професор кафедри токсикологічної 

і неорганічної хімії – Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської 
ради 2017 р. 

4. Гоцуля Андрій Сергійович – доцент кафедри токсикологічної і неорганічної 
хімії – Подяка ректора 2017 р. 

5. Постол Наталія Анатоліївна – ст. викладач кафедри токсикологічної і 
неорганічної хімії – Подяка ректора 2017 р. 

6. Філіппова Тетяна Вячеславівна – ст. лаборант кафедри токсикологічної і 
неорганічної хімії – Подяка ректора 2017 р. 

7. Приходько Олександр Борисович – зав. кафедри медбіології, паразитології 
та генетики – Грамота ректора 2018 р. 

8. Гордієнко Олена В’ячеславівна – доцент кафедри іноземних мов – Почесна 
грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації 2018 р. 

9. Стеблюк Маргарита Вiкторiвна – доцент кафедри медбіології, паразитології 
та генетики – Подяка ректора 2018 р. 

10. Тітієвська Тетяна Василівна – ст. викладач кафедри іноземних мов – 
Подяка ректора 2018 р. 

11. Малєєва Ганна Юрiївна – ст. викладач кафедри медбіології, паразитології 
та генетики – Подяка ректора 2018 р. 

12. Луцiв Галина Тимофiївна – старший інспектор деканату  
2–го міжнародного ф–ту – Подяка ректора 2018 р. 

13. Гайдукова Вiкторiя Станiславiвна – старший інспектор деканату  
2–го міжнародного факультету – Подяка ректора 2018 р. 

14. Соменко Лариса Анатоліївна – старший інспектор деканату  
2-го міжнародного ф-ту – Подяка ректора 2018 р. 

 

Факультет післядипломної освіти 
1. Бушуєва Інна Володимирівна – професор кафедри клінічної фармації, 

фармакотерапії та УЕФ – Подяка ректора 2017 р. 
2. Берест Галина Григорівна – доцент кафедри фармакогнозії, фармхімії і 

технології ліків – Грамота ректора 2017 р. 
3. Бачурiн Вiктор Iванович – професор кафедри хірургії та анестезіології ФПО – 

Подяка ректора 2017 р. 
4. Никоненко Олександр Семенович – професор кафедри хірургії та 

анестезіології ФПО – Подяка ректора 2018 р. 
5. Курочкін Михайло Юрійович – професор кафедри дитячих хвороб – орден 

"За заслуги" ІІІ ступеня 2018 р. 
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6. Курочкін Михайло Юрійович – професор кафедри дитячих хвороб – 
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації 
2018 р. 

7. Ярешко Неля Олександрівна – доцент кафедри хірургії та анестезіології 
ФПО – Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 2018 р. 

8. Качан Ігор Сергійович – доцент кафедри сімейної медицини, терапії, 
кардіології та неврології ФПО – Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької 
міської ради 2018 р. 

9. Федорова Олена Петрівна – доцент кафедри сімейної медицини, терапії, 
кардіології та неврології ФПО – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я 
Запорізької облдержадміністрації 2018 р. 

10. Подліанова Олена Іванівна – доцент кафедри дитячих хвороб – Грамота 
ректора 2018 р. 

11. Данилюк Михайло Богданович – асистент кафедри хірургії та 
анестезіології ФПО – Подяка ректора 2018 р. 

12. Андрєєва Ганна Тимофiївна – доцент кафедри фармакогнозії, фармхімії і 
технології ліків – Подяка ректора 2018 р. 

13. Кабаченко Олена Володимирівна – асистент кафедри акушерства, 
гінекології та репродуктивної медицини ФПО – Почесна грамота Департаменту 
охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації 2018 р. 

14. Тишкевич Юлія Олександрівна – інспектор деканату факультету 
післядипломної освіти – Подяка ректора 201 8р. 

 

Медичний коледж ЗДМУ 
1. Каплаушенко Тетяна Миколаївна – викладач Медичного коледжу 

Запорізького державного медичного університету – Грамота ректора 2017 р. 
2. Арефіна Вікторія Олександрівна – викладач Медичного коледжу 

Запорізького державного медичного університету – Подяка ректора 2017 р. 
3. Закусилова Тетяна Олександрівна – заступник директора Медичного 

коледжу Запорізького державного медичного університету з виховної роботи – 
Грамота ректора 2018 р. 

4. Білобородова Віталіна Анатоліївна – викладач клінічних дисциплін 
Медичного коледжу Запорізького державного медичного університету – Грамота 
ректора 2018 р. 

5. Мягкова Олеся Ігорівна – викладач Медичного коледжу Запорізького 
державного медичного університету – Почесна грамота Департаменту охорони 
здоров’я Запорізької облдержадміністрації 2018 р. 

6. Складанна Ольга Савеліївна – викладач Медичного коледжу Запорізького 
державного медичного університету – Подяка ректора 2018 р. 

7. Носенко Валентина Григорівна – викладач Медичного коледжу 
Запорізького державного медичного університету – Подяка ректора 2018 р. 
 

ННМЦ «Університетська клініка» 
1. Бородавко Людмила Іванівна – зав. поліклініки ННМЦ "Університетська 

клініка" Запорізького державного медичного університету – Почесна грамота 
Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації 2018 р. 

2. Світлицька Оксана Анатоліївна – лікар-терапевт терапевтичного відділення 
ННМЦ "Університетська клініка" Запорізького державного медичного 
університету – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2018 р. 
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3. Байдукова Ольга Михайлівна – лікар-терапевт поліклініки ННМЦ 
"Університетська клініка" Запорізького державного медичного університету – 
Подяка ректора 2018 р. 

4. Горбенко Олена Олександрівна – лаборант клініко-діагностичної 
лабораторії ННМЦ "Університетська клініка" Запорізького державного медичного 
університету – Подяка ректора 2018 р. 

5. Устиненко Людмила Миколаївна – головна медична сестра ННМЦ 
"Університетська клініка" Запорізького державного медичного університету – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації 
2018 р. 

6. Санькова Світлана Павлівна – сестра медична з дієтичного харчування 
ННМЦ "Університетська клініка" Запорізького державного медичного 
університету – Почесна грамота обласної ради 2018 р. 

7. Критчина Олена Вікторівна – сестра медична кардіологічного відділення 
ННМЦ "Університетська клініка" Запорізького державного медичного 
університету – Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 
2018 р. 

8. Комарова-Лазько Ольга Володимирівна – лікар-кардіолог кардіологічного 
відділення ННМЦ "Університетська клініка" ЗДМУ – Грамота ректора 2018 р. 

9. Зайцев Станіслав Євгенович – лікар-анестезіолог ННМЦ "Університетська 
клініка" ЗДМУ – Грамота ректора 2018 р. 

10. Хрипун Ольга Володимирівна – сестра медична діагностичного відділення 
ННМЦ "Університетська клініка" Запорізького державного медичного 
університету – Подяка ректора 2018 р. 

11. Редько Тамара Андронівна – сестра медична поліклініки ННМЦ 
"Університетська клініка" Запорізького державного медичного університету – 
Подяка ректора 2018 р. 

12. Опанасенко Олена Леонідівна – сестра медична терапевтичного відділення 
ННМЦ "Університетська клініка" Запорізького державного медичного 
університету – Подяка ректора 2018 р. 

13. Білозьорова Олена Олексіївна – сестра медична поліклініки ННМЦ 
"Університетська клініка" ЗДМУ – Грамота ректора 2018 р. 

14. Ангеловська Анжела Георгіївна – молодша медична сестра-буфетниця 
ННМЦ "Університетська клініка" Запорізького державного медичного 
університету – Подяка ректора 2018 р. 

15. Дмитришина Наталя Дмитрівна – молодша медична сестра-
прибиральниця неврологічного відділення ННМЦ "Університетська клініка" ЗДМУ 
– Грамота ректора 2018 р. 
 

Відділ аспірантури і докторантури 
1. Сергєєва Людмила Нільсівна – завідувач відділу аспірантури і 

докторантури - Грамота ректора 2018 р. 
 

Наукова служба 
1. Ткаченко Оксана Володимирівна – провідний фахівець наукової  служби – 

Подяка ректора 2018 р. 
 

Кошторисний відділ 
1. Бороменська Алла Євгенівна – провідний інженер кошторисного відділу – 

Грамота ректора 2018 р. 
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Планово-фінансовий відділ 
1. Фатєєва Тетяна Олексіївна – провідний економіст планово-фінансового 

відділу – Подяка ректора 2018 р. 
 

Бухгалтерія 
1. Снопик Інна Володимирівна – заступник головного бухгалтера – Грамота 

ректора 2018 р. 
2. Зеленова Наталія Олексіївна – провідний бухгалтер – Подяка ректора 

2018 р. 
3. Ромалiйська Галина Михайлiвна – бухгалтер 1 категорії – Подяка ректора 

2018 р. 
 

Навчальний відділ 
1. Школова Олена Петрівна – керівник навчального відділу – Подяка ректора 

2018 р. 
 

Відділ публічних закупівель 
1. Проскура Тетяна Леонідівна – провідний фахівець з публічних закупівель – 

Грамота ректора 2018 р. 
 

Бібліотека 
1. Воленко Тетяна Миколаївна – завідувач сектору абонементу навчальної 

літератури – Грамота ректора 2018 р. 
2. Кірова Олена Юрiївна – провiдний бiблiотекар сектору абонементу 

навчальної літератури – Подяка ректора 2018 р. 
 

Відділ кадрів 
1. Дергачова Вiра Федорiвна – фахівець 1 категорії вiддiлу кадрiв – Подяка 

ректора 2018 р. 
 

Сантехнічна служба 
1. Іщенко Анатолій Іванович – електрогазозварник – Подяка ректора 2018 р. 

 

Служба головного енергетика 
1. Логачов Анатолій Миколайович – слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування – Подяка ректора 2018 р. 
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Підписано до друку 20.07.2018 р.  

Папір офсетний. Друк - ризограф. 

Умов. друк. арк. 7,2 

Наклад 100 прим. Зам. № ___ 

Оригінал-макет виконаний в ЦВЗ ЗДМУ 

69035, г. Запоріжжя, пр-т Маяковського 26, 

тел. (061) 239-33-01 

 

Друкарня «Карат» 

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича – Данченка/Гастелло, 71/46 


