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Річний огляд Запорізького державного медичного університету  

за 2020 − 2021 навчальний рік. 
 
 
 
За редакцією ректора університету професора Ю. М. Колесника. 
Запоріжжя, 2021 р. 200с. 
 
 
 
 
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 23.06.2021 р., протокол № 12 
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ІЗ ХРОНІКИ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

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

1906 рік − 27 травня на базі Жіночих курсів були відкриті  
Вищі жіночі 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). 



4 

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 рік 
 

− 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. 
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2018 
 

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

Університет підписав Велику Хартію Університетів  
(Magna Charta) 
 

2019  
 

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

2020 − Ведено в експлуатацію капітально відремонтований і 
оснащений новітнім обладнанням навчально-науковий 
медико-лабораторний центр з віварієм. 
 

2021  Введено в експлуатацію багатоцільовий навчально-
науковий центр з бібліотекою та системами віртуальної 
реальності. 
 
Акредитовано PhD-магістратуру з усіх спеціальностей. 
 
Прийняті рішення Запорізькою обласною та міською радами 
про надання дозволу установам охорони здоров’я на 
укладення договорів про спільну діяльність та розміщення 
клінічних кафедр у приміщеннях лікарень. Рішення 
безпрецедентне в Україні.  
 
Запорізька міська рада передала будівлі та споруди  
по вул. Святого Миколая, 27, для створення навчально-
лікувально-наукового структурного підрозділу ЗДМУ − 
багатопрофільного високотехнологічного сучасного 
тренінгового медичного центру для підвищення кваліфікації 
медичних працівників Запоріжжя та Запорізької області і 
підготовки висококваліфікованих медичних працівників для 
системи охорони здоров’я України. 
 
Ректора ЗДМУ професора Ю.М. Колесника обрано  
головою Ради ректорів при Міністерстві охорони здоров’я 
України. 
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2020 – 2021 У ЦИФРАХ І ФАКТАХ 

 
Впродовж навчального року колектив ЗДМУ здійснював освітній процес за 
змішаною формою в синхронному режимі з повною візуалізацією. За умов 
зниження захворюваності на COVID-19 поновлювався аудиторний режим з 
дотриманням протиепідемічних заходів і в першу чергу – для категорій 
випускників, 1 курсу (початок навчання) та 3 курсу (підлягають складанню  
І етапу ЄДКІ). 

 
Акредитації освітніх програм – 6 
 
Навчання: 
• 7151 лекція (середньотижнево – 178 лекцій, за1 день – до 60; 
• 17 480 команд MS Teams; 
• 158 модераторів; 
• 21 340 акаунти Office 365: співробітників – 1 738, студентів – 19 962; 
• 328 семестрових іспитів; 
• 219 команд для проведення іспитів: осінній семестр – 190 команд; 

весняний семестр – 129 команд; 
 
Атестація випускників:  
• 18 команд;  
• 48 іспитів з 44 дисциплін; 
• одночасне тестування 560 учасників за 5 станціями ОСКІ; 
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Післядипломна освіта: 
• лікарі-інтерни залучалися до діагностики та лікування хворих на 

коронавірусну інфекцію (COVID-19); 
• запроваджено міжвузівську вебконференцію з розбору клінічних 

випадків; 
• впроваджено 10 короткотривалих курсів ПК; 
 
Центр дистанційної освіти: 
• 8 конференцій; 
• 21 онлайн-засідання, наради; 
• 3 дні відкритих дверей (університет, медичний фаховий коледж); 
• 19 зустрічей в рамках акредитацій; 
• 48 записів відеолекцій, відеодоповідей; 
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Міжкафедральний тренінговий центр:   
• 2998 фізичних відвідувань за навчальний рік;  
• продовження спільного проекту ЗДМУ та телекомпанії ALEX.UA 

«Поки їде швидка» з залученням провідних кафедр; 
• тренінг «Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога» –  

30 лікарів; 
• тренінг BLS «Невідкладна допомога при анафілактичному шоці» 

для мобільних бригад з вакцинації – 214 осіб; 
• відпрацювання техніки інтубації за допомогою едоскопічного 

обладнання на манекенах Code Blue III Adult S300.100 та Susie S2000 
лікарями-практиками з 7 поліклініки; 

• Актові лекції – 6; 
• відпрацювання теоретичних та практичних навичок лікарями-

інтернами – 469 осіб; 
• цикл спеціалізації тематичного удосконалення  «УЗД» – 27 осіб; 
• Державна атестація лікарів – інтернів за спеціальностями:  

64 особи; 
• підготовка до складання практичних навичок випускниками –  

805 осіб; 
• виробнича практика студентів 3-4 курсів I-II медичного факультетів – 

648 студентів. 
 

Навчально-методична робота:  
• новітній формат навчально-методичної конференції «Досвід 

впровадження змішаної форми навчання у ЗДМУ, траєкторія 
розвитку та місце в системі медичної освіти» зі створенням 
відеоконтенту та розміщенням його на електронних ресурсах 
університету, укладення Збірника тез всіх кафедр ЗДМУ; 

• 11 засідань дев’яти ЦМК (1 додаткове); 
• 5 засідань ЦМР (1 додаткове); 
• започатковано та проведено 5 методичних нарад при ректорові щодо 

підготовки до складання компонентів ЄДКІ, КРОК 2. 
 

Наукова робота: 
• захищено 12 робіт на здобуття PhD-ступеня; 
• захищено 31 кандидатську дисертацію; 
• захищено 11 докторських дисертацій№ 
• отримано 2 патенти на винаходи, 10 патентів на корисну модель; 
• подано 9 нововведень до Реєстру галузевих нововведень.  
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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. 
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Запорізький державний медичний університет має високий науково-
педагогічний потенціал. В університеті працює 132 доктори наук/професори і 
497 кандидатів наук/доцентів.  

Освітній процес на додипломному та післядипломному етапах 
підготовки здійснюється на восьми факультетах: І медичному, ІІ медичному, 
ІІІ медичному, І фармацевтичному (денна форма навчання), ІІ фармацевтичному 
(заочна форма навчання), І міжнародному, ІІ міжнародному, факультеті 
післядипломної освіти. 

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

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

Серед співробітників університету: академік НАМН України і  
член-кор. НАН України (проф. Никоненко О.С.); 53 члени міжнародних 
Академій наук і міжнародних наукових товариств, доктори наук/ професори 
Барковський Д.Є., Бачурін Г.В., Березін О.Є., Бєленічев І.Ф., Боярська Л.М., 
Візір В.А., Волошина І.М., Головаха М.Л., Дмитряков В.О., Довбиш М.А., 
Доценко С.Я., Жарких А.В., Завгородня Н.Г., Іванько О.Г., Івченко Д.В., 
Кечин І.Л., Клименко А.В., Клименко В.М., Колесник М.Ю., Колесник Ю.М., 
Круть Ю.Я., Лашкул Д.А., Леженко Г.О., Мазур І.А., Михайловська Н.С., 
Недельська С.М., Никоненко О.С., Никоненко А.О., Приходько О.Б.,  
Рекалов Д.Г., Сиволап В.Д, Сиволап В.В., Сирцов В.К., Скибіна В.І., 
Туманський В.О., Турган О.Д., Чугунов В.В., Шифрін Г.А.; кандидати наук, 
доценти Барухович В.Я., Гайдаржі Є.І., Губарь А.О., Захарчук О.В.,  
Каджоян А.В., Кіосов О.М., Конакова О.В., Кравченко В. І., Канигіна С.М., 
Пахольчук О.П., Сичов Р.О., Солов’юк О.О., Стешенко А.О., Черепок О.О., 
Чорний В.М.); 5 заслужених діячів науки і техніки України, (Колесник Ю.М., 
Туманський В.О., Никоненко О.С., Шифрін Г.А.,  Мазур І.А.); 6 заслужених 
лікарів України, (Авраменко Н.В., Завгородній С.М., Севальнев А.І., 
Каджарян В.Г., Запорожченко А.Г., Копчак А.В.); 2 заслужених працівники 
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освіти (Авраменко М.О., Головко М.Г.); 4 лауреати Державної премії України 
(Колесник Ю.М., Жарких А.В., Никоненко О.С., Клименко В.М.);  
5 лауреатів премій НАМН України, (Колесник Ю.М., Абрамов А.В.,  
Візір В.А., Рябоконь О.В., Черепок О.О.); 2 лауреати премії Президента 
України для молодих учених (Барковський Д.Є., Каплаушенко А.Г.);  
5 лауреатів премії Кабінету Міністрів України (Пахольчук О.П.,  
Колесник Ю.М., Кучеренко Л.І., Бєленічев І.Ф., Мазур І.А.); 7 стипендіатів 
Кабінету Міністрів України для молодих учених, (Парченко В.В,  
Колісник О.П., Чугунов В.В., Горбачова С.В., Пругло Є.С., Олійник Т.В., 
Ясінський Р.М.); 1 стипендіат довічних державних стипендій Президента 
України видатним діячам охорони здоров’я (Мазур І.А.); 2 відмінники освіти 
(Корнієвська В.Г., Ляхова І.М.); 2 заслужених тренери (Глухих В.І., 
Польський С.Г.); 1 заслужений журналіст України (Миклашевський В.М.);  
7 майстрів спорту (Глухих В.І., Сазанова І.О., Михалюк Є.Л., Польський С.Г., 
Ляхова І.М., Гурєєва А.М., Шаповалова І.В.). 

 
В університеті успішно діють 16 широковідомих в Україні та за її 

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

 



13 

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. 

 
ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА 

 
Запорізький державний медичний Університет завжди допомагає 

майбутнім вступникам у здійсненні кроків до фахового самовизначення. 
Профорієнтаційна робота зі вступниками була організована згідно з планом, 
затвердженим на засіданні Приймальної комісії, який охоплює усі напрями 
діяльності комісії та її підрозділів.  

Протягом 2020/21 н.р. членами Приймальної комісії постійно 
проводилися консультації з роз’яснення Правил прийому до ЗДМУ у 2021 
році на перший курс для вступників на базі повної загальної середньої освіти 
та старші курси для осіб, які вже здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 
бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра та ступінь бакалавра. 
Профорієнтаційні заходи реалізовувалися шляхом використання 
різноманітних методів та форм аґітаційної роботи. 
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Робота із засобами масової інформації. Інформація про умови вступу 
до університету цілеспрямовано розміщувалась практично в усіх 
всеукраїнських та багатьох реґіональних довідниках для вступників до ВНЗ, 
рекомендованих МОН України: «Освіта для кожного», «Довідник вищих та 
професійних навчальних закладів України» і т. ін.  

Інформаційні матеріали про ЗДМУ постійно розміщувалися на 
сторінках обласних та всеукраїнських рекламно-інформаційних газетах: 
«Теленеделя», «Телескоп», «Панорама», «Наше місто» (м. Дніпро), «Вісті 
Придніпров`я», «Ведомости образования», «Бердянские ведомости», 
«Приморские ведомости», «Запорозька Січ» та на сторінках журналу 
Всеукраїнського щомісячника «Сучасна освіта». Загальній популяризації 
професій, які можна здобути у ЗДМУ, сприяли численні виступи ректора та 
провідних учених університету на реґіональних 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 з 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 

http://www.zsmu.edu.ua/


15 

ЗДМУ, як приклад www.education.ua «VIP Національний» та соціальній 
мережі www.facebook.com. Отже, за допомогою ЗМІ забезпечується постійна 
присутність відомостей про університет в інформаційному просторі на 
всеукраїнському та регіональному рівнях і доведення оперативної інформації 
до вступників. 

 

 
 

Підготовка презентаційно-інформаційних матеріалів. Для 
інформування майбутніх вступників у достатній кількості були підготовлені і 
видані презентаційно-інформаційні матеріали про університет:  

• листівки «Умови прийому до ЗДМУ у 2021 році»; 
• листівки «Нове у Правилах прийому до ЗДМУ у 2021 році»; 
• пам’ятка «Розрахунок конкурсного балу при вступі до ЗДМУ з 

урахуванням вагових коефіцієнтів»; 
• кольорові буклети з інформацією про ЗДМУ; 
• таблиця Д.І. Менделєєва з інформацією про ЗДМУ; 
• презентаційно-інформаційні буклети про окремі спеціальності 

ЗДМУ; 
• білборди та сітілайти в місті Запоріжжя. 
Інформаційні листівки направлялися у школи м. Запоріжжя, районні та 

міські відділи освіти, медичні коледжі, 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 наочно і якісно провести 
профорієнтаційну роботу. 

http://www.education.ua/
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Протягом усього навчального року у приміщеннях Приймальної комісії 
працює консультаційний пункт для майбутніх вступників. Консультації 
отримують усі охочі, безпосередньо відвідуючи приймальну комісію та за 
телефонними зверненнями.  

Упродовж 2020/21 навчального року в університеті двічі були 
проведені «Дні відкритих дверей» он-лайн, кожен з яких отримав по  
3,5 – 4 тисячі підключень он-лайн, та по 5 тисяч переглядів після завершення 
трансляцій. З вітальним словом до абітурієнтів та їх батьків звертався ректор 
професор Колесник Ю.М., який розповідав про навчання в університеті, 
основні здобутки університету, напрями і спеціальності, за якими 
проводиться підготовка, факультети, інфраструктуру студентського містечка, 
університетську клініку, студентське життя в університеті. Відповідальний 
секретар приймальної комісії Одинцова В.М. зосереджувалася на можливості 
випускників медичних коледжів вступати на навчання відразу на 2 курс за 
спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія», «Фізична 
терапія, ерготерапія» і на скорочений термін навчання за освітніми 
програмами «Фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів». 
Прийом таких вступників відбувається за результатами сертифікатів ЗНО з 
двох предметів та на основі фахового вступного (тестового) іспиту. 

У Запорізькому державному медичному університеті успішно ведеться 
підготовка фахівців за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», яка 
набула якісно нового змісту і відповідає вимогам Світової федерації 
ерготерапії, а не просто перейменована зі старої назви «Фізична 
реабілітація». З 2021 року бакалаври за спеціальністю «Фізична терапія, 
ерготерапія» мають змогу продовжити навчання у ЗДМУ та отримати 
освітній ступінь магістра за спеціалізацією «Фізична терапія». 

Інформаційні відеоматеріали ЗДМУ розміщувались і на телевізійних 
панелях в маршрутних таксі міста Запоріжжя, а також на світлодіодних 
екранах у місцях масового відпочинку (парки, площі). 

 
ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

 
У 2020-2021 н. р. у Центрі підготовки іноземних громадян викладались 

дисципліни «Українська мова», «Країнознавство» для іноземних слухачів,  
а також навчальна дисципліна «Основи педагогіки та інноваційні технології у 
вищій школі» для здобувачів ступеню доктора філософії у галузі знань  
22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями 221 «Стоматологія»,  
222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова фармація», 228 «Педіатрія». 

Мовна підготовка та підготовка з предметів за фахом є для іноземців 
засобом здобуття у подальшому обраної спеціальності: «Медицина», 
«Фармація, промислова фармація», «Стоматологія», «Педіатрія». 

При підготовці доктора філософії (PhD) навчальна дисципліна «Основи 
педагогіки та інноваційні технології у вищій школі» забезпечує засвоєння 
вітчизняними та іноземними здобувачами основних принципів, методів,  
форм організації, технології навчальної, організаторсько-виховної діяльності 
викладача у вищій школі. 
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Для вирішення першочергової задачі – якісної підготовки іноземних 
громадян до вступу на навчання у ЗВО України, крім лекцій, практичних 
занять та самостійної роботи, у Центрі регулярно надаються консультації, 
організована індивідуальна робота з іноземцями, які мають низький рівень 
мовної підготовки (додаткові індивідуальні заняття) та з іноземцями високого 
або достатнього рівня мовної підготовки (консультації, заняття у гуртку 
«Знавець української мови»). 

У навчальному процесі ЦПІГ використовуються різні інтерактивні та 
активні методи проведення аудиторних занять: уроки-екскурсії,  
уроки-презентації, урок-літературна композиція, урок-диспут, урок-
олімпіада, урок-мозковий штурм, урок-інтелектуальна гра, які вперше у 
цьому році проходили у дистанційному форматі (платформа MS Teams). 
Активно впроваджується мультимедійне представлення навчального 
матеріалу як у комп’ютерному класі, у класі з інтерактивним проектором та 
дошкою, у класах зі SMART телевізійними панелями, так і під час он-лайн 
занять. Перевірка якості засвоєння знань та сформованих навичок і вмінь 
здійснювалася під час практичних занять (проміжний, поточний контроль), 
контрольних зрізів, диференційних заліків та іспитів з предметів (для 
іноземних слухачів) або підсумкового модульного контролю (для здобувачів) 
у форматі письмової роботи, усної бесіди або комп’ютерного тестування.  

Освітній процес у ЦПІГ відбувався у гібридній (очній та дистанційній) 
формі з широким використанням інтернет-технологій. В умовах карантину 
використовуються усі можливі організаційні форми та види проведення 
занять і контролю у дистанційному режимі (онлайн-заняття, онлайн-лекції та 
відеоконсультації, відеолекції в он-лайн та off-time, мультимедіапрезентації 
тощо за допомогою програм та комп’ютерних додатків: Офіс 365 Microsoft 
Teams, Viber, WhatsApp, Telegram, електронної пошти, Class Room, Skype. 
Навчальні матеріали переорієнтовані в оболонку нової версії платформи  
edX Iron Wood, перенесено бази навчально-методичних матеріалів з  
FTP-серверу на платформу MS Share Point із забезпеченням доступу до 
контенту сайту ЦПІГ. Для ефективного контролю за організацією 
навчального процесу у ЦПІГ діють базові модулі («Електронний журнал», 
«Деканат»). 

Викладачі ЦПІГ проходять онлайн-курси підвищення кваліфікації за 
різними аспектами професійної діяльності: педагогіка, методика, інноваційні 
технології з використанням освітніх платформ «PROMETHEUS», EdEra, 
British Council, Дія, РУХ, Українського центру оцінювання якості освіти, 
Clarivate, Антиплагіат, «Платформа ОСВІТИ», Проєкту SAIUP, а також 
беруть участь у науково-методичних відео конференціях, у роботі засідань 
ЦМК гуманітарних та суспільних дисциплін, де обговорювалися проблеми 
організації навчального процесу й методики викладання мови як іноземної, у 
міжнародних вебінарах та ін. Однією з традиційних форм підвищення 
кваліфікації у ЦПІГ є проведення відкритих занять з наступним їх аналізом і 
обговоренням, а також взаємовідвідування занять своїх колег з наступним 
методичним аналізом. 
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Викладачі ЦПІГ проходили онлайн курси підвищення  кваліфікації на 
платформі Edera: «Ключові уміння 21-го століття», «Українська за 27 уроків», 
«Про дистанційний та змішаний формати навчання», «Exam strategies  
from A to Z», «Цифрограм». Усі викладачі ЦПІГ брали участь у традиційному 
науково-методичному семінарі ЦПІГ «Актуальні питання викладання мови 
як іноземної» (08.06.2021 р.). 

Основні напрямки методичної роботи у центрі підготовки іноземних 
громадян: забезпечення якісними навчально-методичними матеріалами з 
дисциплін «Українська мова», «Країнознавство», «Російська мова як 
іноземна», «Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі» як 
слухачів-іноземців, здобувачів, так і викладачів; створення навчально-
методичних матеріалів у нових освітніх форматах − уроків з мультимедіа 
презентаціями, з аудіо- та відео контентами, з використанням інтерактивних 
комп’ютерних програм та платформ; створення онлайн-курсу для слухачів-
іноземних громадян та онлайн навчальних матеріалів на платформі edx на 
базі сервісів Office 365 MS Teams, MS Class Notebook для ефективної 
організації самостійної роботи іноземних слухачів. Видано 15 навчально-
методичних робіт, які також розміщено у програмі Teams та сайті ЗДМУ у 
розділі електронних ресурсів, розроблено та впроваджено у навчальний 
процес онлайн-курс «Українська мова: Перші кроки».  

У 2020-2021 н.р., відповідно до нових освітніх запитів та з урахуванням 
вимог гібридного навчання, у ЦПІГ розпочато творчий методичний проект зі 
створення підручника «Українська мова для слухачів-іноземних громадян 
довузівського етапу підготовки» у 4-х частинах (паперовий та електронний 
варіанти). Перші дві частини підручника затверджені на Вченій раді ЗДМУ 
(червень 2021 р.).  

Протягом навчального року оновлені усі електронні навчально-
методичні комплекси (5 ЕНМКД) та онлайн курси (6) з усіх дисциплін, що 
викладаються у ЦПІГ. ЕНМКД презентують навчальні та методичні 
матеріали як для викладачів, так і для слухачів ЦПІГ за всіма аспектами 
навчальних дисциплін, за різноманітними формами і видами роботи: 
посібники, практикуми, збірки, словники, онлайн-курси, відеоблоки, 
аудіоблоки, кейси комунікативних тренажерів, мовні тренінги, банки тестів 
(біля 3 000 тестів) тощо. Створені презентації (47 презентацій) та 
відеоматеріали проходять апробацію та затверджені на засіданнях ЦПІГ. 
Особлива увага приділяється створенню екзаменаційних матеріалів з 
української мови у новому форматі (комп’ютерне тестування лексико-
граматичного матеріалу) та для проведення диференційних заліків відповідно 
до Стандартизованих вимог рівнів володіння українською мовою як 
іноземною (рівні А1-В1). Розроблено сценарій онлайн курсу з дисципліни 
«Країнознавство» для самостійної роботи слухачів-іноземних громадян. 
Створено електронні бази тренінгових завдань з української граматики, бази 
тестів з української мови: ЗЛМ та НСМ, з країнознавства, кейси відео роликів 
мовленнєвих ситуацій з дисципліни «Українська мова», презентацій до 
уроків з української мови, країнознавства. 
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Проведення виховної роботи серед студентів-іноземців є одним із 
пріоритетних напрямків діяльності викладачів. Через карантинні обмеження 
2020-2021 н. р. більшість виховних заходів були проведені в онлайн-режимі. 

На початку навчального року традиційно велика увага приділяється 
соціокультурній та побутовій адаптації новоприбулих іноземних громадян до 
життя в Україні та до навчання в університеті. Перший семестр − найважчий 
в адаптації студентів. В кожній групі були проведені організаційні збори та 
виховні бесіди. Викладачі Центру приділяють особливу увагу формуванню 
толерантних взаємовідносин між представниками різних культур і релігій,  
що є вкрай важливим у полікультурному середовищі ЗДМУ: онлайн конкурс-
гра на тему «Культура, традиції, звичаї різних міст Марокко», літературна 
композиція «День найближчої людини – Матері». 

Куратори регулярно відвідують гуртожитки № 4 та 5 з метою 
перевірки протипожежного та санітарного стану кімнат, кухонь і поверхів, а 
також для проведення зі студентами індивідуальних бесід виховного 
характеру.  

Дуже важливими у структурі виховної роботи є уроки-екскурсії.  
З метою адаптації новачків та залучення їх до майбутньої професії на початку 
навчального року традиційно проводяться екскурсії студмістечком та до 
університетського анатомічного музею – в цьому році такі екскурсії пройшли 
онлайн, у дистанційному режимі. З метою знайомства та налагодження 
комунікації між групами та слухачами ЦПІГ, був проведений онлайн 
фотоконкурс серед слухачів ЦПІГ «Запоріжжя моїми очима». Фотографії 
були представлені у двох номінаціях – «Портрет» та «Фото міста». 
Проводилися віртуальні онлайн-екскурсії до краєзнавчого музею  
м. Запоріжжя, екскурсії містом Запоріжжя; онлайн-екскурсії по о. Хортиця; 
віртуальна екскурсія до музею зброї, віртуальний тур українськими музеями 
просто неба, музей техніки «Фаетон». 

Чудовою нагодою встановити дружні стосунки між слухачами у 
групах, познайомитися з традиціями українського народу стало проведення 
онлайн майстер-класу з виготовлення новорічних прикрас та новорічних 
відеопривітань (онлайн) «Новий рік вже на порозі». Навесні традиційно 
проводиться олімпіада з української мови. Цього року олімпіада пройшла в 
дистанційному синхронному режимі, в системі Teams. Свої творчі здібності, 
емоційність та експресію, дикцію слухачі продемонстрували на конкурсі 
читців української поезії «Весна. Любов. Натхнення», який був проведений 
онлайн, у мережі Facebook.  

Організаційно-виховна робота, що проводиться колективом Центру 
підготовки іноземних громадян, є ефективною складовою навчально-
виховного процесу, характеризується різноплановістю та різноманітністю 
форм, спрямована на формування всебічно розвиненої особистості, сприяє 
взаєморозумінню іноземних студентів у полікультурному середовищі, 
полегшує процес їхньої адаптації та допомагає подолати комунікативні, 
соціально-побутові і культурні труднощі, а тому робить їх максимально 
готовими до навчального процесу на першому курсі. 
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ДОДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА 
 

 
 
 

В університеті впроваджена багатоступенева система підготовки 
фахівців на довузівському, додипломному та післядипломному етапах. 
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. 

У 2020 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» 
перший (бакалаврський) рівень, 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування» другий (магістерський) рівень, 226 «Фармація, промислова 
фармація» з освітніми програмами: «Фармація»,«Технології парфумерно-
косметичних засобів», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» першого 
(бакалаврського) рівня, 228 «Педіатрія».  

Здійснено четвертий набір студентів на 2 курс за спеціальністю 
221 «Стоматологія», які попередньо здобули ОКР «Молодший спеціаліст» за 
спеціальністю «Стоматологія» та «Стоматологія ортопедична». 

Проведено 9-й набір студентів за спеціальністю 222 «Медицина» та 8-й 
набір за спеціальністю 228 «Педіатрія», які попередньо здобули ОКР 
«Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Лікувальна справа» та 
«Сестринська справа». Відбувся 5-й набір іноземних громадян, які почали 
навчальний рік у лютому-квітні (зміщений графік).  
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Контингент студентів у 2020-2021 навчальному році (станом на 1 січня) 
склав 8646 студентів. Контингент іноземних громадян склав 3200 особи. 
Загалом контингент здобувачів вищої освіти складає 13679 осіб. 

Набір студентів на 1 курс за спеціальністю «Медицина» відбувався з 
розподілом їх на І (І потік) та ІІ (ІІ потік) медичні факультети.  

На 3-5 курсах медичних факультетів навчальний процес був 
організований для 3-х потоків (у середньому 130 – 150 осіб). Академічні 
групи мають наповнення від 6,5 осіб у групі/десятку до 12-13 осіб у групі 
медичних факультетів та 9-13 (у середньому 11-12 осіб) у групах 
фармацевтичних факультетів. Завдяки запровадженню змішаної форми 
навчання з повною візуалізацією у синхронному онлайн режимі на основі  
MS Teams лекції читалися для об’єднаних потоків. 

Контингент студентів ЗДМУ на додипломному етапі навчання на 
01.01.2021 р. становить 8646 осіб. Кількість академічних груп – 772,  
у 2019-2020 н.р. – 759. Медичні факультети – 544 груп, І та ІІ фармацевтичні, 
відповідно, 84 та 144 академічні групи. 

Протягом 2020-2021 н.р. студенти всіх спеціальностей навчалися за 
ЄКТС. Для студентів 1 – 4 курсів всіх спеціальностей, 2-6 курсів 
спеціальностей «Медицина» та «Лікувальна справа», 2-5 курсів 
«Стоматологія», які попередньо здобули ОКР молодшого спеціаліста, 
запроваджено заліково-екзаменаційну сесію. Семестровий контроль 
проводився у вигляді: семестровий екзамен, диференційований залік, залік. 
Отримано позитивні результати.  

З метою дотримання якості освітнього процесу ректоратом 
здійснюється системний внутрішньо університетський 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. 

Основна особливість 2020-2021 н.р. – повне забезпечення навчального 
процесу в умовах пандемії «Covid-19» за змішаною формою навчання. 

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

Планування, реалізація та моніторинг освітнього процесу в 
університеті здійснюється згідно з чинною нормативно-правовою базою та 
деталізується наказами і розпорядженнями ректора університету.  

Організація освітнього процесу здійснюється відповідно до оновлених 
та затверджених у встановленому порядку Положень щодо системи якості 
освітньої діяльності у ЗДМУ.  

Організація 2020-2021 н.р. в університеті регламентована наказом 
ректора від 06.08.2020 р. № 298 «Про організацію навчального процесу в 
2020-2021 навчальному році», Планом пріоритетних заходів щодо 
планування, організації та контролю якості освітнього процесу за 
напрямками ЗДМУ у 2020-2021 н.р. (обговорено та затверджено на засіданні 
Вченої ради ЗДМУ від 31.08.2020 р., протокол № 1) який структурований за 
пріоритетними розділами діяльності колективу: організація освітнього 
процесу; удосконалення підготовки до ліцензійних іспитів КРОК,  
ЄДКІ та інших видів контролю знань; наказом № 427 від 11.11.2020 р.  
«Про організацію освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19 за 
змішаною формою навчання з повною візуалізацією у синхронному онлайн 
режимі на основі MS Teams» визначено та деталізовано організацію 
освітнього процесу в актуальних умовах та з позицій продовження реалізації 
його як інтелектуальної, творчої діяльності через систему науково-
методичних, педагогічних заходів. 
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Успішне забезпечення змішаної форми навчання з повною 

візуалізацією у синхронному онлайн режимі на основі MS Teams зумовлене 
наступними чинниками:  

1. абсолютною підготовленістю викладацького складу – всі науково-
педагогічні працівники пройшли підвищення кваліфікації на базі MS Teams 
та сертифіковані за даним напрямом педагогічної діяльності; підготовлено 
158 модераторів різних категорій; 

2. при підготовці до навчального року на території студентського 
містечка сформовано комплекс новітніх лекційних онлайн аудиторій 
загального використання (з професійним аудіо-, світло- та відеообладнанням) – 
всього 26;  

3. на балансі університету знаходиться: 61 комп᾿ютерний клас,  
1935 комп'ютерів, серверів, ноутбуків та планшетів, 585 принтерів, 
багатофункціональних пристроїв, сканерів. Проведено доукомплектування 
кафедр комп'ютерною технікою – за 2020 р. придбано: 70 комп’ютерів,  
108 ноутбуків, 55 офісних багатофункціональних пристроїв, 5 сучасних 
інтерактивних мультимедійних панелей, монітори, джерела безперебійного 
живлення різної потужності, камери, мікрофони та ін. Надсучасне унікальне 
поповнення − 2 відеостіни, що складаються із 6-ти 55`` дюймових  
LED панелей, використовуються для забезпечення дистанційної освіти, 
проведення нарад, конференцій та інших масових онлайн заходів з 
використанням НІТ та для забезпечення Атестації випускників; 

4. структура Міжкафедрального тренінгового центру ЗДМУ та його 
підрозділів. У 2020 році для Міжкафедрального тренінгового центру 
закуплене наступне обладнання: манекени дорослих та дітей різноцільового 
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призначення, симулятори, тренажери за напрямками відпрацювання навичок, 
тренувальний автоматичний зовнішній дефібрилятор, дефібрилятори ТЕС, 
електрокардіограф портативний, лапароскопічну стійку для проведення 
оперативних втручань в гінекології та урології. Унікальним придбанням став 
спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги на базі Peugeot 
Boxer. Зазначені придбання 2020 р. свідчать про планово-системний підхід у 
формуванні сучасної матеріально-технічної бази ЗДМУ, що забезпечить 
формування необхідних професійних компетентностей згідно вимог освітніх 
програм на до- та післядипломному етапах.  

 

 
 

Згідно Концепції інформатизації та вимог навчального процесу, 
розроблено положення про використання хмарних сервісів MS Teams для 
організації аудиторної та самостійної роботи студентів на практичних та 
лабораторних заняттях; формується віртуальне середовище кафедр та інших 
організаційних структур університету для оптимізації сумісної роботи 
співробітників. Для підвищення якості онлайн курсів заплановано: ввести в 
якості стандарту наявність відеоконтенту до кожної теми онлайн курсу з 
навчальної дисципліни; впровадити в якості обов’язкового елементу 
навчального середовища з дисципліни формування команди MS Teams та 
розміщення структурованого навчально-методичного контенту для 
організації дистанційної форми навчання, рекомендувано використання та 
проводиться навчання щодо використання хмарних сервісів ClassNotebook, 
Assignments, MS Forms, Kahoot – як сервісів для організації навчання та 
моніторингу навчальної діяльності студентів, контролю знань та 
інтерактивної взаємодії.  
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Колектив університету забезпечив організовану підготовку і 
проведення Атестації випускників з дотриманням чинної нормативно-
правової бази та виконанням рекомендацій МОН, МОЗ України щодо 
широкого використання дистанційних онлайн форм оцінювання знань 
здобувачів вищої освіти. Проведення Атестації випускників забезпечене на 
засадах та принципах: об’єктивності, прозорості і публічності, незалежності, 
виключення корупційних ризиків, інтеграції у міжнародний освітній та 
науковий простір, обов’язковості, єдності методики оцінювання результатів. 
Зокрема, передбачене проходження компонентів ЄДКІ : 
 

Спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія»: до структури ОСКІ 
входять базові дисципліни. 

ОСКІ для випускників з внутрішніх, професійних та інфекційних 
хвороб проводився у вигляді: 

1. складання практичних навичок з реєстрації ЕКГ та виконання 
базової серцево-легеневої реанімації, 

2. тестування з використанням MS Teams, 
3. застосуванням віртуального симулятора пацієнта Body Interact. 
Станція № 1м − інтерактивний пацієнт, «Невідкладні стани в клініці 

внутрішніх хвороб» (комп’ютерний клас);  
Станція № 2м − інтерактивний пацієнт, «Коронавірусна хвороба» 

(комп’ютерний клас); 
Станція № 3м − інтерпретація ЕКГ (комп’ютерний клас); 
Станція № 4м – реєстрація ЕКГ (міжкафедральний тренінгів центр); 
Станція № 5м – базова серцево-легенева реанімація (міжкафедральний 

тренінговий центр); 



26 

Станція № 6м − стандартизоване багаторівневе ситуаційне завдання з 
неврології з використанням MS Teams (комп’ютерний клас); 

Станція № 7м − стандартизоване багаторівневе ситуаційне завдання з 
інфекційних хвороб з використанням MS Teams (комп’ютерний клас); 

Станція № 8м − стандартизоване багаторівневе ситуаційне завдання з 
фтизіатрії з використанням MS Teams (комп’ютерний клас). 

 
Спеціальність «Стоматологія»:  
Для проведення ОСП(К)І підготовлено по 8 станцій з хірургічної, 

ортопедичної, терапевтичної, дитячої стоматології та 2 станції з загальної 
медичної практики. 

Підготовлено станції з кожної дисципліни: перша станція – 20 тестів 
типу «КРОК-2», з другої по шосту станції – стандартизоване багаторівнева 
ситуаційне завдання с дисципліни, сьома станція − стандартизоване 
багаторівнева ситуаційне завдання с невідкладних станів. 

 
Спеціальності «Фамація», «ТПКЗ»: 
Проводилося тестування та відпрацювання практичних навичок 

випускників з дисциплін: фармацевтична хімія, фармакогнозія, клінічна 
фармація, управління та економіка фармації, технологія ліків.  

Кількість станцій для іспиту – 5 та невідкладні стани. Для проведення 
ОСПІ для студентів було обладнано приміщення навчальної аптеки з метою 
розташування відповідних станцій: 

1. «Прийом рецептів від населення та здійснення відпуску 
виготовлених лікарських форм і готових лікарських засобів»; 

2. «Використання лікарських засобів – фармацевтична опіка»; 
3. «Виготовлення лікарських засобів»; 
4. «Аналіз якості лікарських засобів»; 
5. «Фармакогностичний аналіз лікарської рослинної сировини», 
6. Невідкладні стани. 
 
Спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія». 
До атестації підготовлено по 8 станцій з кожної дисципліни: 
- перша станція − 40 тестів типу «КРОК-2», 
- 2-3 − стандартизоване багаторівневе ситуаційне завдання с дисципліни, 
- 4-8 − виконання практичних завдань на станції протягом 5 хв. 
Матеріали для проведення атестації випускників завантажені до сервісу 

MS Forms. Відповідно до графіку проведення атестації студенти отримували 
посилання на завдання у MS Forms через додаток MS Teams. 

 
Спеціальність «Лабораторна діагностика» бакалавр: 
Практично-орієнтований клінічний іспит для випускників з 

мікробіології, вірусології та імунології з мікробіологічною діагностикою, 
гігієни та екології з гігієнічною експертизою проводився у вигляді тестування 
з використанням MS Teams. 
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ОСПІ проводився на базі ННМЦ «Університетська клініка» Лабораторний 
центр. Кожну станцію розміщують в окремій кімнаті. Одночасно іспит складала 
одна екзаменаційна група студентів, яка формувалась з розрахунку 1 особа  
на 1 станцію (відповідно до кількості станцій). 

 
Спеціальність «Лабораторна діагностика» магістр: атестація 

проводилася у формі ОСПІ − комплексного іспиту з клінічної патогістології, 
клінічної лабораторної діагностики та клінічної біохімії на базі кафедри 
клінічної лабораторної діагностики у клініко-діагностичній лабораторії 
ННМЦ «Університетська клініка». Завдання на станціях екзамену полягали у 
вирішенні ситуаційних задач, на основі яких оцінювалося виконання 
випускником типових практичних навичок та умінь, пов'язаних з роботою на 
сучасних автоматичних аналізаторах, виконання лабораторних аналізів, 
надання клінічної інтерпретації отриманим результатам досліджень, обробка 
медичної інформації. 

 
 

 
 
 

Навчальний процес за змішаною формою навчання з повною 
візуалізацією у синхронному онлайн режимі на основі MS Teams: 

7151 лекція (щотижня в середньому читалося 178 лекції за розкладом, 
максимальна кількість лекцій за день – 60); 
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АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ: 
 
Осінній семестр: 4 команди; 
Весняний семестр: 14 команд; 
− 46 іспитів з 39 дисциплін; 
− одномоментне тестування 560 учасників за 5 станціями ОСКІ. 
Акаунти Office 365: 
• акаунтів співробітників: 1738; 
• акаунтів студентів: 19962; 

Разом: 21340. 
Команди MS Teams: 
• Активні команди: 10548; 
• Архівовані команди: 6860; 

Разом: 17480. 
Кількість іспитів згідно розкладу: 
• Сесія осінній семестр 2020-2021 н.р. − 119 іспитів; 
• Сесія весняний семестр 2020-2021 н.р. − 209 іспитів. 
Кількість команд для проведення іспитів 
• Осінній семестр: 190 команд; 
• Весняний семестр: 129 команд 
Модератори кафедр: 158 осіб 
Модератори кафедр, задіяні у проведенні сесії: 
• Осінній семестр: 56 осіб; 
• Весняний семестр: 53 особи  

Одночасно могло проходити 8 іспитів + 3 атестації (8 ЛОА + ЦДО +ЛОА 4). 
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Контингент випускників 2021 р. склав 1369 особи, з них літній 
випуск – 1062 особи, зимовий випуск – 307. 

 

Вітчизняні випускники : 1151 
 

Лікувальна справа 440 
Педіатрія 99 
Стоматологія 65 
Фармація денна 104 
Фармація, промислова фармація 13 
Фармація з.ф.н. 286 (86л.+218з.) 
ТПКЗ з.ф.н. 40 
ТМДЛ (бакалавр) 28 
ТМДЛ (магістр) 27 
ФТЕТ (бакалавр) 49 

 1151 
 

Іноземні випускники: 218 
 

Лікувальна справа 136 
Педіатрія 1 
Стоматологія 11 
Фармація денна 30 
Фармація з.ф.н. 40 

 218 
 

ДИПЛОМИ З ВІДЗНАКОЮ 
 

Лікувальна справа 22 
Педіатрія 6 
Стоматологія 2 
Фармація денна 4 
Фармація з.ф.н. 3 
ТМДЛ (бакалавр) 1 
ТМДЛ (магістр) 1 
ФТЕТ (бакалавр) 3 

 42-3,07% 
 

ГОЛОВИ ДЕК: 
 

«Лікувальна справа», «Педіатрія» − проф.Сиволап В.В. 
«Стоматологія» −                                доц. Чертов С.О. 
«Фармація», «ТПКЗ» −                       проф. ВасюкС.О. 
«ТМДЛ» −                                            проф. Тертишний С.І. 
«ФТЕТ» −                                             проф. Дорошенко Е.Ю. 
 
Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. Загальна лікарська 

підготовка» вітчизняні студенти склали із середнім балом 75,63%. 
Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. Стоматологія» вітчизняні 

студенти склали із середнім балом 75,5%. 
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Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. Фармація» вітчизняні студенти 
склали із середнім балом 78,6%.  

Третій рік поспіль склали всі іноземні здобувачі вищої освіти, які 
навчалися за спеціальностями «Фармація» та «Стоматологія». 

У 2021 році відбувся п’ятий випуск студентів, які навчалися за скороченим 
терміном (вступали на другий курс після медичного коледжу) –  
62 особи (44 − «Лікувальна справа, 18 − «Педіатрія»). Всі вони продемонстрували 
гідні результати навчання та були успішними під час атестації. 

Вперше відбувся випуск здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності «Фізична терапія, ергорепія» – 49 осіб. 

Результати державних випускних іспитів вітчизняними студентами І та ІІ 
медичного факультетів зі спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія»: 
всього складали іспит 559 студентів. Середній бал – 3,94, якісна успішність – 
68,7%.  

Результати державних випускних іспитів вітчизняними студентами  
ІІІ медичного факультету зі спеціальності «Стоматологія»: всього складали іспит 
69 студентів. Середній бал – 4,0, якісна успішність – 79,71%.  

Результати державних випускних іспитів вітчизняними студентами  
ІІІ медичного факультету зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»: всього 
складали іспит 49 студентів. Середній бал – 3,8, якісна успішність – 71,4%.  

Результати державних випускних іспитів студентами-бакалаврами зі 
спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»: всього складали 
іспит 28 студентів, середній бал – 3,99, якісна успішність – 75,0%.  

Результати іспиту 105 вітчизняних студентів денної форми навчання 
спеціальність «Фармація»: середній бал 3,82. Якісна успішність – 67,62%. 

Атестацію складали 68 студентів заочної форми навчання спеціальності 
«Фармація». Середній бал − 3,65. Якісна успішність – 52,94%.  

 
У ЗДМУ ведеться активна робота з удосконалення та розширення 

запровадження навчальних онлайн курсів на платформі edX для організації 
складових навчального процесу.  

В університеті створено 635 онлайн курсів (за останній рік 22),  
що забезпечують організацію важливих напрямків навчального процесу (для всіх 
категорій здобувачів вищої освіти): 7 напрямів – підготовка до  
КРОК 1-3, ЄДКІ, самостійна робота студента, дисципліни вільного вибору, 
поглиблена мовна підготовка з державної та іноземної мов, академічна 
доброчесність, правова підготовка.  

Продовжується запровадження та використання модуля АСУ – 
електронного журналу та його елемента – електронних відомостей. Деканати у 
короткі терміни отримують результати академічної успішності студентів, 
формують рейтинги (5-й рік у даному форматі).  

З метою підвищення якості підготовки фахівців, конкурентоспроможних на 
світовому ринку праці, готових до плідної професійної діяльності, продовжено 
роботу з впровадження системи управління якістю. За результатами наглядового 
аудиту підтверджена дієвість системи управління якістю ЗДМУ, її відповідність 
вимогам державного стандарту, подовжено дію сертифікату відповідності до 
25.06.2023 р. 

Сторінки кафедр перенесені з порталу електронних ресурсів ЗДМУ на 
платформу SharePoint. Вдосконалена їх структура, заповнення згідно з 
затвердженим алгоритмом, із використанням електронної бібліотеки і 
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репозитарію університету та лекційного матеріалу кафедр, оновлений зміст 
відповідно до вимог сьогодення. Наповнення кафедральних сторінок постійно 
контролюється ректоратом.  

Для вдосконалення освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19 з 
повною візуалізацією у синхронному онлайн режимі на основі MS Teams, на базі 
ЗДМУ були організовані дистанційно-очні цикли «Організація дистанційного 
навчання на основі хмарних сервісів MS Teams». Під час проведення курсів був 
сформований профіль науково-педагогічного працівника, в якому відображається 
інформація про підвищення кваліфікації в галузі інформаційних технологій, 
необхідна для подальшого дистанційного навчання на базі хмарних сервісів 
Microsoft.  

Проведено вебінари для науково-педагогічних працівників кафедр ЗДМУ 
на тему «Технологія організації та проведення інтерактивних лекцій на базі 
хмарних сервісів MS Office 365» та «Нові технології та сервіси дистанційного 
навчання ЗДМУ у 2020-2021 н.р.». 

З метою забезпечення супроводу та розробки онлайн курсів на платформі 
edX запроваджено курс «Організація дистанційного навчання на платформі edX. 
Розробка та супровід онлайн курсів».  

Проведено 3 майстер-класи для науково-педагогічних працівників кафед 
факультету післядипломної освіти використання додатку ClassPoint для 
проведення інтерактивних лекцій у програмі Microsoft PowerPoint. 

26 травня, згідно з наказом ректора № 235 від 28.04.2021 р.  
«Про організацію підготовки навчально-методичної конференції ЦМР ЗДМУ 
«Досвід впровадження змішаної форми навчання у ЗДМУ, траєкторія розвитку та 
місце в системі вищої медичної освіти» відбулась конференція у новому форматі. 
Конференція проведена шляхом формування відеоконтенту майстер-класів на 
сайті Запорізького державного медичного університету. В ході конференції 
представлено 18 майстер-класів та досвід щодо запровадження змішаної форми 
навчання всіх кафедр ЗДМУ у вигляді тез. 

В умовах пандемії COVID-19 з повною візуалізацією у синхронному 
онлайн режимі на основі MS Teams у період з 03.02.2021 р. по 24.02.2021 р. 
відбулись курси підвищення кваліфікації для 148 науково-педагогічних 
працівників на базі Запорізького державного медичного університету за участю 
фахівців Запорізького Національного університету «Інноваційні педагогічні 
технології та психологічний супровід освітнього процесу в підготовці фахівців 
галузі «Охорона здоров’я». 

Наказом ректора від 15.10.2020 р. № 389 «Про роботу «Школи молодого 
викладача ЗДМУ» продовжено її роботу, до якої залучено колективи кафедр 
суспільних дисциплін, культурології та українознавства, МФІНТ та навчально-
методичного відділу. Четверта група слухачів у кількості 12 осіб пройшла 
навчання з 28 жовтня 2020 р. по 14 квітня 2021 р. в умовах пандемії COVID-19 за 
змішаною формою з повною візуалізацією у синхронному онлайн режимі на 
основі MS Teams (обсяг курсу – 120 год.). 

Організація методичної роботи в університеті здійснюється відповідно до 
чинної нормативно-правової бази та деталізується наказом ректора від 26.08.2020 
р. № 305 «Про склад Центральної методичної Ради та циклових методичних 
комісій». Всі засідання ЦМК в умовах пандемії COVID-19 відбулися з повною 
візуалізацією у синхронному онлайн режимі на основі MS Teams та 
контролювалися членами ректорату. 
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ПІСЛЯДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА 
 

 
 
Спеціалізація є обов'язковою формою післядипломної підготовки 

випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів 
освіти III-IV рівнів акредитації, після закінчення якої їм присвоюється 
кваліфікація лікаря (провізора)-спеціаліста певного фаху. Більше тридцяти 
кафедр ЗДМУ щорічно задіяні у навчанні інтернів (лікарів, провізорів), 
клінічних ординаторів і слухачів курсів підвищення кваліфікації. 
Дев’ятнадцять кафедр університету є базовими для підготовки лікарів 
(провізорів)-інтернів за 25 спеціальностями, на інших здійснюється 
викладання суміжних дисциплін. 

До складу факультету післядипломної освіти у 2020-2021 
навчальному році входять шість кафедр: кафедра сімейної медицини, терапії, 
кардіології та неврології ФПО (зав. кафедри – проф. Кривенко В.І.); кафедра 
дитячих хвороб (зав. кафедри – проф. Боярська Л.М.); кафедра акушерства, 
гінекології та репродуктивної медицини ФПО (зав. кафедри –  
проф. Авраменко Н.В.); кафедра загальної хірургії та післядипломної 
хірургічної освіти (зав. кафедри – проф. Завгородній С.М.); кафедра клінічної 
фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії  
(зав. кафедри – проф. Білай І.М.); кафедра УЕФ та фармацевтичної технології 
(зав. кафедри – проф. Бушуєва І.В.). 

Контингент Факультету післядипломної освіти ЗДМУ у 2020–2021 
навчальному році за напрямами «Медицина» та «Фармація» склав 4871 
особи, що на 270 слухачів більше (5,9%), ніж у минулому навчальному 
році (4601).: 
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− за напрямом «Медицина»: лікарів-інтернів – 593 клінічних 
ординаторів – 2; слухачів курсів підвищення кваліфікації – 1226 (з них 390 
співробітників ЗДМУ).  

− за напрямом «Фармація»: провізорів-інтернів – 560; слухачів курсів 
підвищення кваліфікації – 2226. 

 

 
 

Стажування у 2020-2021 н. р. завершили викладачі медичних коледжів 
за напрямком «Медицина», «Фармація» із Запоріжжя, Херсона, Одеси, 
Бердянська, Генічеська, Кривого Рогу та Запорізького національного 
університету – 51 особа. 

Проведенні семінари-тренінги, майстер-класи для 213 лікарів медичних 
закладів м. Запоріжжя, Запорізької області та інших областей України, 
навчально-практична он-лайн конференція за участю лікарів-інтернів: 
«Сучасна тактика надання медичної допомоги при критичних станах».  

ФПО впроваджує новітні форми навчання, відкриває нові курси 
удосконалення кваліфікації: практично-орієнтовне навчання за допомогою 
сучасних тренажерів-манекенів у Міжкафедральному тренінговому центрі, 
навчання за допомогою віртуального стандартизованого пацієнта, 
дистанційна освіта за допомогою сервісів Microsoft Office-365 (Teams), 
дистанційні онлайн курси на платформі eDx, Moodle, онлайн-вебінари за 
допомогою Skype, банку відео-лекцій та відеофільмів, які надають 
можливість самостійно набувати знань, згідно з сучасними вимогами до 
безперервного професійного розвитку протягом усього професійного життя.  
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В 2020-2021 н.р. на факультеті впроваджений за усіма спеціальностями 
електронний журнал реєстрації академічної успішності. Усі кафедри 
факультету мають сторінку на сайті ЗДМУ, в соціальній мережі Facebook. 
Кафедра дитячих хвороб веде сайт «Кроки до здоров’я». 

Після реорганізації кафедр за фармацевтичним напрямом відбулася 
оптимізація та удосконалення їх роботи: повністю оновлені сторінки кафедр 
на сайті ЗДМУ та сайти кафедр, додано сторінку проведення ТУ для  
слухачів - викладачів клінічних кафедр Запорізького державного медичного 
університету «Особливості II етапу медичної реформи в Україні»; повністю 
оновлено курс для провізорів-інтернів з дисципліни «Управління і економіка 
фармації» та запроваджено новий курс «Соціально-комунікативне та 
інформаційне спілкування у фармації»; записані лекції для провізорів-
інтернів з дисциплін «Управління і економіка фармації» та «Фармацевтична 
технологія»; відкрито доступ до результатів Ректорських контрольних робіт, 
які започатковані у форматі підготовки до ЛІ Крок 3. Фармація. 

Вперше у 2020-2021 році на кафедрі УЕФ та ФТ з ініціативи ректорату 
започатковано курси тематичного удосконалення для викладачів клінічних 
кафедр ЗДМУ. Для зручності викладання та навчання створено:  

А) Управління і економіка фармації: довідник для слухачів курсів 
тематичного удосконалення викладачів клінічних кафедр Запорізького 
державного медичного університету «Особливості II етапу медичної реформи 
в Україні» / І. В. Бушуєва. Запоріжжя: ЗДМУ, 2021. – 79 с. 

Б) Управління і економіка фармації: методичні рекомендації для 
виконання практичної роботи за темою: «Реімбурсація. Програма «Доступні 
ліки» для аптек» для слухачів курсів тематичного удосконалення − 
викладачів клінічних кафедр Запорізького державного медичного 
університету «Особливості II етапу медичної реформи в Україні»/  
І.В. Бушуєва, К.К. Ісайчева. − Запоріжжя: ЗДМУ, 2021. – 25 с. 

 
Підготовка лікарів-інтернів. 

 

У 2020–2021 н.р. в інтернатурі навчалися 593 лікарі-інтерни за  
24 лікарськими спеціальностями, що на 4 лікарі-інтерни менше, ніж у 
минулому начальному році. За державним замовлення навчалися – 241 особа, 
що на 11,6 % (216) більше, порівняно з попереднім навчальним роком, на 
умовах контракту – 352 особи, що на 7,6 % (381) менше ніж у 2019-2020 н.р. 
На першому році інтернатури навчалися – 292 лікарі-інтерни  
(у минулому – 295), на другому році – 260 (у минулому – 261), на третьому – 41, 
як і попереднього року. 

На перший рік інтернатури зараховано за 24 спеціальностями  
292 лікарі–інтерни (в минулому році − 295): бюджет – 126 осіб,  
контракт – 166 осіб. У звітному навчальному році традиційно переважали 
лікарі-інтерни, які навчалися за контрактом, проте у 2020-2021 н.р. їх 
кількість у загальному обсязі здобувачів зменшилася з 65 % до 59. 
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Розподіл за профілем спеціальності:  
 терапевтичний профіль – 103 
 хірургічний профіль – 89 
 педіатричний профіль – 46 
 стоматологія – 41 
 лабораторна діагностика – 13 

Порівняно з минулим роком значно збільшилась кількість  
лікарів-інтернів, які навчаються за спеціальностями «Анестезіологія та ІТ» − 
24 (на 71 %), «Радіологія» − 8 (на 60 %), «Дитяча анестезіологія» − 11 (на 57 %), 
«Дитяча хірургія» − 9 (на 50 %), «Внутрішні хвороби» − 42 (на 27 %). 
Традиційно найбільшим попитом користувалися спеціальності: 
«Стоматологія» – 41, «Педіатрія» – 19, «Акушерство та гінекологія» – 14, 
«Лабораторна діагностика» − 13, «Хірургія» та «Психіатрія» − по 12, 
«ЗПСМ» та «Неврологія» − по 11, «Ортопедія і травматологія» – 10. 
Найменша кількість лікарів-інтернів 1-го року (4 особи і менше) навчалися за 
спеціальностями: «Урологія» та «Неонатологія» − по 4, «Судово-медична 
експертиза», «Інфекційні хвороби» та «Патологічна анатомія» − по 2.  
Не відбувся набір лікарів-інтернів за спеціальностями «Фтизіатрія та 
пульмонологія». Зменшення контингенту здобувачів спостерігається серед 
лікарів-інтернів першого року за спеціальностями: «Дерматовенерологія» – 
10 (на 44,9 %); «Лабораторна діагностика» − 13 (на 40,9 %), «Педіатрія» –  
19 (на 20,8 %); «Отоларингологія» − 8 (на 20 %).  

Навчання лише за контрактом проводилося за спеціальністю 
«Лабораторна діагностика» − 13 осіб, лише за державним замовленням − за 
спеціальністю «Патологічна анатомія» − 2 лікарі-інтерни. 

Найбільша кількість лікарів-інтернів навчалася за спеціальностями: 
«Стоматологія» − 80, «Внутрішні хвороби» − 76, «Акушерство та 
гінекологія» − 46, «Педіатрія» − 43,  «Хірургія» − 36, «Дитяча хірургія» − 31. 
Мінімальна кількість лікарів-інтернів за спеціальностями «Інфекційні 
хвороби» − 5, «Судово-медична експертиза» − 4, «Патологічна анатомія» − 2.  

У 2020–2021 н. р. припинили навчання на ФПО 14 лікарів-інтернів: 
• 5 – відраховано за власним бажанням; 
• 3 – надано декретну відпустку; 
• 2 – переведено до іншого ЗВО;  
• 2 – відраховано у зв’язку зі смертю; 
• 1 – надано академічну відпустку;  
• 1 – відраховано за невиконання навчального плану. 

31 січня 2021 року відбувся випуск 64 лікарів-інтернів (28 − державне 
замовлення, 36 − контракт), що на 33 % більше, порівняно з 2019-2020 н.р., 
які закінчили півторарічне навчання за спеціальностями: 
«Дерматовенерологія» − 18, «Неврологія» − 12, «Психіатрія» − 11, «Клінічна 
онкологія» − 8, «Дитяча отоларингологія» − 6, «Радіологія» − 5,  
«Судово-медична експертиза» та «Інфекційні хвороби» − по 2. Всі вони 
успішно склали Державну атестацію, середній атестаційний бал склав: 
«Інфекційні хвороби», «Радіологія» та «Судово-медична експертиза» − 5,0, 
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«Неврологія» − 4,75, «Психіатрія» – 4,72, «Дитяча отоларингологія» − 4,5, 
«Клінічна онкологія» − 4,25, «Дерматовенерологія» − 4,17. 

26 лютого 2021 року відбувся випуск 13 лікарів-інтернів зі 
спеціальності «Лабораторна діагностика», які успішно склали ДЛІ «Крок 3. 
ЗЛП» та склали атестацію на визначення знань та практичних навичок,  
при цьому середній атестаційний бал склав 4,62.  

У весняному семестрі на факультеті продовжували навчання  
512 лікарів-інтернів за 23 спеціальностями: 212 – за державним замовленням, 
300 – за контрактом. У березні 2021 року прийнято на перший рік навчання 
(заочна частина навчання) 21 лікаря-інтерна (контрактна форма навчання) зі 
спеціальності «Лабораторна діагностика». 

У зв’язку з епідемією коронавірусної інфекції (COVID-19) освітній 
процес на ФПО для лікарів-інтернів відбувався у змішаній формі з 
елементами дистанційного навчання з повною візуалізацією на платформі  
MS TEAMS, за розкладом у повному обсязі. 

Наказом МОЗ України від 01.06.2020 р. №1281 державний тестовий 
ліцензійний іспит «Крок 3. ЗЛП» для лікарів-інтернів вступу 2019 року був 
перенесений на 03 листопада 2020 року. ДЛІ «Крок 3» складали 503  
лікарі-інтерни: 451 - ДЛІ «Крок 3. ЗЛП», 39 – ДЛІ «Крок 3. Стоматологія»,  
13 – ДЛІ «Крок 3. Лабораторна діагностика». Підготовка лікарів-інтернів до 
ДЛІ «Крок-3» вперше проводилася за змішаною формою навчання з повною 
візуалізацією на платформі MS TEAMS за розробленими щорічним планом та 
графіком.  

Очний період інтернатури включав модуль «Медицина невідкладних 
станів» − 174 години семінарських та практичних занять. Мінімальний 
критерій успішності при підготовці до семінарських та практичних занять за 
буклетами минулих років складав 81 %. 

Продовжено удосконалення он-лайн курсів «Крок 3» за  
наступною тематикою: «Загальна лікарська підготовка», «Лабораторна 
діагностика», «Стоматологія». Он-лайн курси додатково надали можливість 
лікарям-інтернам ознайомитися із темами, які включені до структури  
«Крок 3», він був одним з критеріїв допуску лікарів-інтернів до  
складання державного ліцензійного тестового іспиту потрібно набрати 70,5 % 
відповідей при заключному тестуванні.  

Деканатом ФПО проведено дистанційно на платформі  MS TEAMS  
5 ректорських контрольних робіт з «Крок 3. ЗЛП», по 3 РКР з «Крок 3. 
Лабораторна діагностика» та «Крок 3. Стоматологія», за результатами яких 
формувалась група «ризику» для поглибленої підготовки. Проведено он-лайн 
начитку лекцій, що дозволило провести якісну підготовку здобувачів без 
відриву від заочної частини  навчання. 

Вдруге у рамках підготовки до ДЛІ «Крок 3. ЗЛП» для лікарів-інтернів 
першого року навчання проведено он-лайн навчально-практичну 
конференцію «Сучасна тактика надання медичної допомоги при критичних 
станах», яка висвітлювала найскладніші питання надання невідкладної 
допомоги дорослим та дітям. 
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Незважаючи на карантинні заходи, завдяки новітнім технологіям 
дистанційного навчання кафедрам ЗДМУ вдалося якісно підготували лікарів-
інтернів. Серед 451 лікаря-інтерна, які у звітному році складали ДЛІ «Крок 3. 
ЗЛП», лише 11 (2 %) не склали іспит. Всі лікарі-інтерни за спеціальностями 
«Стоматологія» та «Лабораторна діагностика» успішно подолали  
критерій «склав».  

03 листопада 2020 року 219 лікарів-інтернів другого року навчання 
складали державний ліцензований іспит «Крок 3. Загальна лікарська 
підготовка». Всі лікарі-інтерни успішно подолали критерій «склав», який 
дорівнював 60,5 %, при цьому середній показник успішності лікарів-інтернів 
ЗДМУ склав 80,4 %, що на 1,8 % більше, порівняно з національним 
показником, який дорівнював 78,6 % та на 2,6 % більше показника 2019 року. 

03 листопада 2020 року був проведений ДЛІ «Крок 3. Стоматологія», 
який складали 39 лікарів-інтернів другого року навчання. Всі лікарі-інтерни 
успішно склали іспит. За результатами складання ліцензійного іспиту 
середній показник по ЗДМУ склав 87,7%, що на 6,2% вище за середній 
національний показник (81,5%) та на 4,9 % вище за аналогічний показник 
попереднього року (82,8 %).  

03 листопада 2020 року ДЛІ «Крок 3. Лабораторна діагностика» 
складали 13 лікарів-інтернів першого року навчання, які навчалися на умовах 
контракту. За результатами тестування всі лікарі-інтерни успішно склали 
іспит. Середній показник складання ліцензійного іспиту «Крок 3. Лабораторна 
діагностика» по ЗДМУ склав 76,3 %, що на 11,5 % більше за національний 
показник (64,8 %), та на 5,5 % вищий за показник попереднього року (70,8 %).  

30 березня 2021 року Центром тестування при МОЗ України було 
проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. Загальна 
лікарська підготовка», в якому взяли участь 232 лікарі-інтерни першого року 
навчання. Мінімальний критерій «склав» (70 %) не подолали 11 (4,7 %) 
лікарів-інтернів. Середній показник ДЛІ «Крок 3. ЗЛП» в ЗДМУ склав 79,1 %, 
що на 2,0 % вище за національний показник (77,1 %), та на 1,3 % менше 
порівняно з середнім показником листопада 2020 року (80,4 %). 

У червні 2021 р. відбулася державна атестація для 202 лікарів-інтернів, 
що на 2,9 % (208) менше, ніж минулого року. За п’ятнадцятьма спеціальностями: 
«Стоматологія» − 39, «Внутрішні хвороби» − 32, «Педіатрія» − 24, «Дитяча 
хірургія» − 16, «Акушерство та гінекологія» − 13, «Анестезіологія та ІТ» та 
«ЗПСМ» − 12, «Хірургія» − 11, «Травматологія та ортопедія» та 
«Отоларингологія» − 10, «Дитяча анестезіологія» − 7, «Офтальмологія» − 6, 
«Урологія» та «Неонатологія» − 4, «Патологічна анатомія» − 2. Враховуючи 
карантинні обмеження, перший етап державної атестації – комп’ютерне 
тестування, − відбувся дистанційно з використанням програми MS TEAMS. 
Другий етап – визначення практичних навичок, − з дотриманням 
протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів відбувся у 
міжкафедральному тренінговому центрі ЗДМУ. Іспит включав 5 станцій, із 
них 4 основні однакові для усіх спеціальностей: «Стандартизований пацієнт», 
«Серцево-легенева реанімація», «Реєстрація ЕКГ», «ЕКГ діагностика 
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найбільш поширених невідкладних станів». П’ята станція «Тематичні 
практичні навички» враховувала спеціальність, яку отримували  
лікарі-інтерни впродовж інтернатури та налічувала від 3 до 5 практик. 

Друга складова державної атестації − практично-орієнтований іспит 
для 39 лікарів-інтернів спеціальності «Стоматологія» відбувся у фантомному 
класі. Атестація передбачила шість станцій, п’ять з яких тематичні за 
спеціальністю (накладання лицьової дуги, накладання кофердаму, установка 
імплантатів на моделі, огляд хворого, блокада лицьового нерва),  
шоста присвячена невідкладній допомозі. 

ІІІ етап Державної атестації – співбесіда, проходила на профільних 
кафедрах ЗДМУ з дотриманням протиепідемічних та санітарно-гігієнічних 
заходів. 

У вересні  2020 р. лікарі-інтерни першого року були залучені до 
проведення протиепідемічних заходів та санітарно-просвітницької роботи 
щодо коронавірусної інфекції (COVID-19) у закладах освіти міста Запоріжжя, 
а також у гуртожитках ЗНУ та ЗДМУ. На заочній частині інтернатури лікарі-
інтерни зі спеціальностей «Інфекційні хвороби», «Анестезіологія та ІТ», 
«Дитяча анестезіологія», «Внутрішні хвороби» та «ЗПСМ» активно 
залучалися до діагностики та лікування хворих на коронавірусну інфекцію 
(COVID-19). 

Підготовка провізорів-інтернів. 
 

У 2020-2021 н.р. на факультеті післядипломної освіти навчалось 
560 провізорів-інтернів на умовах контракту, що на 3,3% більше, ніж у 
минулому навчальному році (542). За перше півріччя 2020 року вже підписані 
договори на новий навчальний рік із 232 (у минулому – 342) провізорами-
інтернами, планується літній набір. Тенденція зменшення кількості 
провізорів-інтернів пов’язана із зменшенням випуску у поточному році 
фармацевтичними факультетами на додипломному етапі. 

Особливістю освітнього процесу провізорів-інтернів стало навчання на 
базі сервісів Microsoft Office 365 (Teams, Graph, Forms,) які є інноваційними 
інструментами для командної роботи. Практичні та семінарські заняття 
відбувалися у змішаному форматі навчання з повною візуалізацією. Другий 
рік поспіль стандартизовано онлайн роботу учасників освітнього процесу, яка 
проходила під постійним контролем деканату ФПО.  

Вся самостійна робота провізорів-інтернів розміщена на інформаційній 
платформі еdX і щорічно оновлюється. Після проходження курсів провізор-
інтерн отримує індивідуальний сертифікат, що є обліковим документом. 
Розроблено і щорічно оновлюється онлайн курс «Крок 3. Фармація».  
Він надає можливість інтернам дистанційно ознайомитися з темами, які 
включені до структури «Крок 3. Фармація», і став одним із складових 
допуску до складання цього іспиту (потрібно набрати 80% відповідей при 
заключному тестуванні). 

Підсумкову державну атестацію складали 552 провізори-інтерни.  
У січні 2021 року закінчили інтернатуру і отримали сертифікати 334,  
у червні – 218. Шість провізорів-інтернів відраховано за невиконання 
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навчального плану та програми. Середній бал державної атестації провізорів-
інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» склав 3,7 і не змінився 
порівняно з минулим навчальним роком. 

Державна підсумкова атестація провізорів – інтернів відбувалася у 
змішаному форматі. Атестаційна комісія працювала у відповідності з 
Тимчасовим положенням про проведення Державної атестації лікарів 
(провізорів) – інтернів за всіма спеціальностями: практичні навички та 
тестування проходили у онлайн режимі на основі MS Teams. Співбесіда 
відбувалася наживо, як і складання інтегрованого іспиту «КРОК-3. 
Фармація», який відбувся 14 червня, було допущено до іспиту 109 провізорів-
інтернів. 

 
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ПРОВІЗОРІВ ТА ЛІКАРІВ. 

 

Згідно з отриманою у 2019-2020 н.р. ліцензією МОН України, 
відбувалося підвищення кваліфікації лікарів на курсах спеціалізації, 
тематичного удосконалення, курсах інформації і стажування у сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою у галузі знань 22 «Охорона 
здоров'я» за спеціальностями 222 – «Медицина», 221 – «Стоматологія»,  
228 – «Педіатрія», 226 – «Фармація, промислова фармація», 224 − «Технології 
медичної діагностики та лікування», згідно з чинним законодавством і 
установчими документами, які регламентують підвищення кваліфікації 
лікарів.  

 

 
Курси підвищення кваліфікації лікарів. 

 

Географія курсів підвищення кваліфікації охопила 8 областей України: 
Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську, Одеську, 
Київську, Тернопільську, Донецьку. Розширення географії курсів стало 
можливим завдяки новим актуальним циклам, які користуються значним 
попитом у лікарів, та впровадженням на факультеті дистанційного навчання 
за допомогою MS Teams: КПК з педіатрії, УЗД, клінічної ендоскопії, 
дерматовенерології, психіатрії та наркології, дитячої анестезіології. 
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КПК на медичному напрямку ФПО пройшли 1226 лікарів  
(у 2019-2020 − 886, у 2018-2019 − 552) (в тому числі, за державним 
замовленням – 440 (у 2019-2020 − 456), на контрактній основі –  
396 (у 2019-2020 − 288) та 390 співробітників ЗДМУ (у 2019-2020 − 142),  
що на 27,8 % більше ніж у минулому році. При цьому кількість контрактів  
за рік збільшилася на 26,5 %, порівняно з 2019-2020 роком.  

Курси підвищення кваліфікації проводилися на 18 кафедрах ЗДМУ. 
Було проведено 11 курсів спеціалізації, 113 курсів тематичного 
удосконалення, 9 курсів інформації і стажування за 33 спеціальностями 
(вірусологія, функціональна діагностика, рентгенологія, інфекційні хвороби, 
пульмонологія, фтизіатрія - вперше). 

Післядипломна підготовка лікарів на ФПО ЗДМУ здійснюється за 
очною та змішаною формою освіти з повною візуалізацією (очною з 
технологіями дистанційного навчання). Для забезпечення безперервності 
навчального процесу науково-педагогічним персоналом факультету були 
використані можливості електронних ресурсів та навчальних платформ:  
MS TEAMS, eDX, Moodle. До занять були підготовлені та викладені для 
доступу слухачів електронні дані, в тому числі, мультимедійні, що дозволяли 
наповнити відповідним контентом всі розділи календарних планів занять: 
лекції (online та відео), практичні та семінарські заняття, самостійну роботу. 
Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді online семінарів та 
тестових завдань. Для контролю навчального процесу було запроваджено 
збір посилань для доступу слухачами з підключенням працівників деканату, 
фото- та відео- фіксацією занять. 

Своєчасне запровадження на кафедрах дистанційних методів дозволяє 
працювати без змін до Календарного плану 2021 року та зберегти контингент 
курсантів і рівень підготовки. Дистанційна робота стала вимогою життя і 
позитивні напрацювання будуть використані при створенні короткотривалих 
заходів неформальної освіти. 

 
Характеристика курсів підвищення кваліфікації лікарів на  

кафедрах ФПО. 
 

Беззаперечним лідером за навантаженням є кафедра дитячих хвороб 
ФПО. В навчальному році було проведено 19 КПК: 29 − циклів ТУ, 2 курси 
інформації та стажування, 3 − спеціалізації. Загалом на кафедрі 209 лікарів 
підвищили кваліфікацію. Спеціалізація відбувається за напрямами 
«Педіатрія», «Дитяча анестезіологія».  

Кафедра сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО 
провела 11 КПК у вигляді тематичного удосконалення. Загалом підвищення 
кваліфікації на кафедрі пройшли 49 слухачів.  

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО 
провела 5 КПК у вигляді тематичного удосконалення. Загалом на кафедрі  
46 лікарів підвищили кваліфікацію. Вперше проведений цикл «УЗД в 
гінекології». 
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Підготовку на практично-орієнтованому курсі тематичного 
удосконалення кафедри загальної хірургії та післядипломної хірургічної 
освіти пройшли 5 слухачів циклу тематичного удосконалення «Діагностика 
та лікування доброякісних та злоякісних захворювань щитоподібної залози». 

 

Характеристика курсів підвищення кваліфікації лікарів на кафедрах 
інших факультетів. 

 

Кафедра психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, 
наркології та сексології провела: 12 − курсів ТУ, 1 стажування. Загалом на 
кафедрі 117 слухачів підвищили кваліфікацію. Вперше проведено цикл 
тематичного удосконалення «Актуальні питання сексології та 
сексопатології». 

Кафедра факультетської хірургії провела 4 − цикли ТУ. Загалом на 
кафедрі 42 лікарі підвищили кваліфікацію.  

Кафедра дерматовенерології та косметології з курсом 
дерматовенерології і естетичної медицини ФПО провела 11 − циклів ТУ,  
2 − інформації і стажування. Вперше проведений цикл спеціалізації та  
ТУ «Хвороби шкіри при патології внутрішніх органів». Загалом на кафедрі 
103 лікарі підвищили кваліфікацію.  

Кафедра травматології та ортопедії провела 6 − циклів ТУ, загалом 
на кафедрі 36 лікарів підвищили кваліфікацію.  

Кафедра офтальмології провела 6 − циклів ТУ, 1 – інформації та 
стажування.  Загалом на кафедрі 34 слухачів підвищили кваліфікацію.  

Кафедра патологічної анатомії і судової медицини вперше провела  
3 – цикли ТУ. Загалом на кафедрі 41 слухач підвищив кваліфікацію. 

Кафедра онкології та онкохірургії провела 2 − цикли ТУ. Загалом на 
кафедрі 13 лікарів підвищили кваліфікацію.  

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, променевої 
діагностики та променевої терапії провела 6 – цикли ТУ, 1 – спеціалізації 
та 1 інформації та стажування. Загалом на кафедрі 46 лікарів підвищили 
кваліфікацію. Вперше на кафедрі проведені цикли тематичного удосконалення: 
«УЗД захворювань черевної порожнини», “Рентгенкомпьютерна діагностика 
захворювань внутрішніх органів”, “УЗД захворювань сечовидільної системи”. 

Кафедра терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології 
провела 1 курс спеціалізації та 1 – інформації та стажування, 6 ТУ. Загалом 
на кафедрі 68 слухачів підвищили кваліфікацію.  

Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та 
фармацевтичної хімії: 10 циклів практично-орієнтованого тематичного 
удосконалення: «Особливості ІІ етапу реформування медичної допомоги в 
Україні» для співробітників клінічних кафедр ЗДМУ. Загалом на кафедрі  
186 слухачів підвищили кваліфікацію.  
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Короткотривалі курси підвищення кваліфікації 
 

Кафедра дитячих хвороб ФПО: Симуляційний тренінг з оволодіння 
практичними навичками з основ електрокардіографії та кардіосонографії у 
дітей «PRO-серце» у Міжкафедральному тренінговому центрі ЗДМУ  
(доц. Подліанова О.І., доц. Котлова Ю.В.). Сертифікат отримали 36 слухачів;  

Симуляційний тренінг «Невідкладні та критичні стани медикаментозна 
алергія та анафілаксія: профілактика, діагностика та допомога в умовах 
стоматологічної клініки», 11 слухачів. 

Кафедра онкології та онкохірургії: семінар з онкології «Сучасна 
діагностика онкологічних захворювань у практиці лікаря загальної 
практики». Сертифікат отримали 10 слухачів. 

Кафедра медицини катастроф, військової хірургії та нейрохірургії:  
симуляційний тренінг «Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога» − 
29 слухачів. 

Кафедра акушерства та гінекології ФПО: фахова школа «ВІЛ-інфекція, 
сучасний стан питання». Сертифікат отримали – 75 слухачів. 

 
Симуляційні тренінги присвячені COVID-19 

 
• «COVID-19: акушерська тактика в умовах пандемії»,  

спікер тренінгу проф. Круть Ю.Я., сертифікат отримали 36 слухачів. 
• «COVID-19: сучасна тактика лікаря терапевтичного профілю в 

умовах пандемії,» спікер тренінгу проф. Рябоконь О.В., сертифікат отримали 
13 слухачів. 

• «COVID-19: Сучасні підходи до лікування та реабілітація 
пацієнтів з постковідним синдромом», спікер тренінгу проф. Доценко 
Ю.Я., сертифікат отримали – 3 слухача. 

 

Післядипломна підготовка провізорів 
 

У 2020-2021 н. р. географія курсів підвищення кваліфікації охоплює 7 
областей Південно-Східного регіону України (Дніпропетровська, Черкаська, 
Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Одеська області).  

За напрямом «Фармація» проведено 23 курси підвищення кваліфікації 
(на 2 курси більше, ніж в минулому році): м. Запоріжжя (4 ПАЦ та  
3 спеціалізації), курси підвищення кваліфікації для провізорів та фармацевтів 
з м. Черкаси (1 цикл), м. Миколаїв (3 цикли), м. Кропивницький (1 цикл),  
м. Дніпро (7 циклів), м. Херсон (2 цикли), м. Одеса (2 цикл). Продовжено 
співпрацю з замовником курсів підвищення кваліфікації − Аптеки медичної 
академії м. Дніпро. 

Курси підвищення кваліфікації з напряму «Фармація» пройшли − 2226 
осіб з семи областей України, що на 160 слухачів (6,7%) менше, ніж у  
2019-2020 році. Зниження охопленого контингенту здебільшого пов’язане з 
продовженням дії адаптивних карантинних обмежень та небажанням 
слухачів більш похилого віку залучатись до дистанційного он-лайн навчання. 
Сертифікат із вторинної спеціалізації з фаху «Організація і управління 
фармацією» отримали 272 слухачі в курсів. 
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Форма змішаного навчання з повною візуалізацією  дозволила 
працювати без змін до Календарного плану та утримати контингент курсантів 
і рівень підготовки. Під час оголошеного карантину факультет 
післядипломної освіти продовжив освітній процес з використанням 
комунікаційних інструментів он-лайн навчання: MS Teams, Skype. За звітний 
період оновлено та поповнено архів відео-лекцій з усіх циклів підвищення 
кваліфікації: ПАЦ «Загальна фармація», ПАЦ «Організація і управління 
фармацією», ПАЦ «Фармація», ТУ «Фармація», спеціалізація з фаху 
«Організація і управління фармацією».  

 

Клінічна ординатура. 
 

У 2020-2021 навчальному році на ФПО продовжували навчання  
2 клінічних ординатори (всі за державним замовленням), які після закінчення 
навчання у серпні спрямовуються для працевлаштування до ДОЗ Запорізької 
області. Це останній випуск на факультеті. 

 

Відділ сприяння працевлаштуванню випускників. 
 

Завдання відділу:  
• контроль за прибуттям лікарів-інтернів, які навчалися за 

державним замовленням, до місця розподілу на працевлаштування 
(проходження інтернатури). Двічі на рік звітує про працевлаштування 
молодих спеціалістів та зарахування до інтернатури у МОЗ України. 

• спільно з юридичним відділом ЗДМУ формує пакет документів 
про випускників ЗДМУ, які порушили угоду та не відпрацювали три роки за 
розподілом МОЗ України, для подання справ до суду на відшкодування 
бюджетних коштів; 

• координує дії з центральними та місцевими органами виконавчої 
влади, службами зайнятості, підприємствами, установами та організаціями; 

• формує пакет документів для отримання одноразової адресної 
допомоги молодими спеціалістами. 

За 2020-2021 навчальний рік було направлено 109 листів-запитів до 
департаментів охорони здоров’я, медичних закладів та випускників. 
Розміщено на стендах ФПО, сторінці ФПО у соціальній мережі Facebook 
інформацію про потребу у молодих фахівцях ДОЗ Кіровоградської, 
Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Полтавської, 
Дніпропетровської, Луганської областей. До юридичного відділу ЗДМУ 
передано 46 справ випускників, які порушили угоду.  

Одноразову грошову допомогу отримали 29 молодих фахівців. 
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

 
 
В університеті успішно діють 16 широковідомих в Україні та за її 

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

Університет має висококваліфікований кадровий потенціал:  
132 доктори наук/професори (на 2 доктори наук менше, ніж минулого року) і 
497 кандидатів наук/доцентів (на 12 кандидатів наук більше, ніж минулого 
року), що складає відповідно 16 % і 61,9 % від загальної кількості викладачів 
університету. В університеті працює 802 викладачі, середній відсоток докторів і 
кандидатів наук складає 78% (що на 2 % більше, ніж минулого року). 

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

За результатами наукової діяльності у 2020-2021 навчальному році в 
університеті захищені 11 докторських дисертацій, 31 кандидатська 
дисертація та 12 дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. Видано 
20 монографій, 20 підручників; отримано 2 патенти на винаходи, 10 патентів 
на корисну модель; до Реєстру галузевих нововведень подано 9 нововведень; 
через МОЗ України видано 10 інформаційних листів із діагностики, лікування 
і фармації; опубліковано 1493 статті і тези (в т.ч. 54 статті у виданнях, які 
індексуються Scopus, та 123 статті – у виданнях, які індексуються  
Web of Science Core Collection). 
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У 2020-2021 навчальному році в сфері наукової діяльності вперше: 
• Проведена акредитація освітніх програм «Медицина» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальностями 226 «Фармація, 
промислова фармація», 221 «Стоматологія», 228 «Педіатрія», 222 «Медицина». 

• В реконструйованому Лабораторному корпусі на повну потужність 
працюють Навчальний медико-лабораторний Центр та відділ 
експериментальних досліджень з віварієм.  

• З 1 вересня за конкурсом в очну PhD аспірантуру зараховано  
17 осіб з денною (12 – з МЕДИЦИНИ, 2 – з СТОМАТОЛОГІЇ,  
2 – з ПЕДІАТРІЇ, 1 – з ФАРМАЦІЇ) та 5 осіб – з вечірньою формою навчання 
(3 – з МЕДИЦИНИ, 1 – з ФАРМАЦІЇ). 

• Згідно з рейтингом Sci Verse Scopus на квітень 2021 року 
Запорізький державний медичний університет посідає за індексом Гірша  
12-те місце (у 2020 – 13) серед медичних ЗВО України і 83 (у 2020 – 68) місце 
серед 191 ЗВО України (https://ru.osvita.ua/vnz/rating/82316/). 

• Станом на липень 2021 р. за даними Web of Science індекс Гірша 
ЗДМУ дорівнює 22 (за 1701 публікаціями Web of Science і з середнім числом 
цитування документа 3). За даними Scopus індекс Гірша ЗДМУ дорівнює  
16 за 355 публікаціями. 

• В університеті працюють 3 спеціалізовані вчені ради з захисту 
докторських і кандидатських дисертацій за 8-ма спеціальностями: 14.01.02 – 
внутрішні хвороби, 14.01.11 – кардіологія, 14.01.10 – педіатрія, 15.00.01. – 
технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, 
15.00.02 – фармацевтична хімія і фармакогнозія, 14.03.01 – нормальна 
анатомія, 14.03.02 – патологічна анатомія, 14.03.04 – патологічна фізіологія. 

• В 3-х спеціалізованих вчених радах захищені 6 докторських та  
16 кандидатських дисертацій: 3 докторські та 2 кандидатські дисертацій з 
технології ліків, організації фармацевтичної справи та судової фармації,  
3 кандидатські дисертацій з фармацевтичної хімії та фармакогнозії, 1 докторська 
та 1 кандидатська дисертація з педіатрії, 1 кандидатська дисертація з внутрішніх 
хвороб, 1 кандидатська дисертація з кардіології, 1 кандидатська дисертація з 
нормальної анатомії, 2 докторські та 3 кандидатські дисертації з патологічної 
анатомії, 4 кандидатські дисертації з патологічної фізіології. 

• У створених 12 спеціалізованих вчених радах для прийняття до 
розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня 
доктора філософії  захищено 8 дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії 
за спеціальністю «Медицина», 1 дисертація – за спеціальністю «Педіатрія»  
та 3 дисертації – за спеціальністю «Фармація, промислова фармація».   

• Атестаційною колегією МОН України і Вченою радою ЗДМУ 
затверджено 13 дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. 

• Пройшли процедуру попередньої експертизи дисертацій на 
здобуття ступеня доктора філософії 15 здобувачів і PhD-аспірантів, які 
закінчують навчання в аспірантурі у 2021 році. 

• Університет провів 15 науково-практичних форумів. 

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

 
 
Вчене звання професора отримали 9 осіб: Курило В.О.  

(кафедра психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, 
наркології та сексології) – 24.09.2020; Шумна Т.Є. (кафедра факультетської 
педіатрії) –24.09.2020; Колесник М.Ю. (кафедра сімейної медицини, терапії, 
кардіології та неврології) – 26.11.2020; Макуріна Г.І. (кафедра 
дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної 
медицини) – 26.11.2020; Мєдвєдкова С.О. (кафедра сімейної медицини, 
терапії, кардіології та неврології) – 26.11.2020; Одинцова В.М. (кафедра 
фармакогнозії, фармакології та ботаніки) – 26.11.2020; Резніченко Н.Ю. 
(кафедра дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і 
естетичної медицини) – 26.11.2020; Швець В.М. (кафедра біологічної хімії) – 
09.02.2021; Павлов С.В. (кафедра клінічної лабораторної діагностики) − 
29.06.2021. 

Вчене звання доцента отримали 20 осіб: Грекова Т.А. (кафедра 
патологічної фізіології) – 24.09.2020; Гурєєва А.М. (кафедра фізичної 
реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров'я) – 
24.09.2020; Костровський О.М. (кафедра оториноларингології) – 24.09.2020; 
Курінной А.В. (кафедра технології ліків) – 24.09.2020; Куцак А.В. (кафедра 
загальної гігієни та екології) – 24.09.2020; Поліщук Н.М. (кафедра 
мікробіології, вірусології та імунології) – 24.09.2020; Макарчук О.І. 
(кафедра дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і 
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естетичної медицини) – 26.11.2020; Перцов І.В. (кафедра госпітальної 
хірургії) – 26.11.2020; Полковніков О.Ю. (кафедра медицини катастроф, 
військової медицини та нейрохірургії) – 26.11.2020; Соколовська І.А. 
(кафедра загальної гігієни та екології) – 26.11.2020; Федосєєва О.В.  
(кафедра гістології, цитології та ембріології) – 26.11.2020; Тихоновська М.А. 
(кафедра нормальної фізіології) – 09.02.2021; Шаповалова І.В.  
(кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і 
здоров'я) – 09.02.2021; Кулинич Т.О. (кафедра загальної практики-сімейної 
медицини та внутрішніх хвороб) – 15.04.2021; Кулинич Р.Л. (кафедра 
внутрішніх хвороб) – 15.04.2021; Льовкін О.А. (кафедра медицини 
катастроф, військової медицини та нейрохірургії) – 15.04.2021; Попко С.С. 
(кафедра гістології, цитології та ембріології ) – 15.04.2021; Тяглий С.В. 
(кафедра медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії) – 
15.04.2021; Рагріна Ж.М. (кафедра мовної підготовки) − 29.06.2021;  
Сиволап М.С. (кафедра анестезіології та інтенсивної терапії) − 29.06.2021. 
 

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ 
 

Докторські дисертації захистили 11 співробітників університету: 
Сепетий Д.П. (кафедра суспільних дисциплін, наук. консультант: 

д.філос.н., проф. Жадько В.А.) – 28.09.2020; Бідзіля П.П. (кафедра 
внутрішніх хвороб 1 та стимуляційної медицини, наук. консультант: д.мед.н., 
проф. Нетяженко В.З.) – 20.10. 2020; Міщенко О.М. (кафедра 
пропедевтичної та хірургічної стоматології, наук. консультант: д.мед.н., 
проф. Копчак А.В.) – 18.12.2020; Щербина Р.О. (кафедра природничих 
дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії, наук. 
консультант: д.фарм.н., проф. Панасенко О.І.) – 19.04.2021; Гоцуля А.С. 
(кафедра природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної 
хімії, наук. консультант: д.фарм.н., проф. Панасенко О.І.) – 20.04.2021; 
Хромильова О.В. (кафедра фармацевтичної хімії, наук. консультант: 
д.фарм.н., проф. Кучеренко Л.І.) – 21.04.2021; Каменщик А.В. (кафедра 
госпітальної педіатрії, наук. консультант: д.мед.н., проф. Іванько О.Г.) – 
24.03.2021; Хоміцький М.Є. (кафедра психіатрії, психотерапії, загальної та 
медичної психології, наркології та сексології, наук. консультант: д.мед.н., 
проф. Чугунов В.В.) – 24.02.2021; Варинський Б.О. (кафедра фізколоїдної 
хімії,наук. консультант: д.фарм.н., проф. Каплаушенко А.Г.) – 28.04.2021; 
Чорний В.М. (кафедра травматології та ортопедії, наук. консультант: 
д.мед.н., проф. Головаха М.Л.) – 09.04.2021; Шишкін М.А. (кафедра 
патологічної анатомії і судової медицини,наук. консультант: д.мед.н.,  
проф. Туманський В.О.) – 13.05.2021. 
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Кандидатські дисертації захистив 31 співробітник університету: 
Постоленко В.Ю. (кафедра акушерства, гінекології та репродуктивної 

медицини ФПО, наук. керівник: д.мед.н., проф. Барковський Д.Є.) – 
04.09.2020; Редькіна Є.А. (кафедра технології ліків, наук. керівник: 
д.фарм.н., проф. Гладишев В.В.) – 04.09.2020; Бородавко О.І. (кафедра 
сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО, наук. керівник: 
д.мед.н., проф. Кривенко В.І.) – 09.09.2020; Ломейко О.О. (кафедра 
акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО, наук. керівник: 
д.мед.н., проф. Колесник Ю.М.) – 10.09.2020; Шаменко В.О. (кафедра 
патологічної фізіології, наук. керівник: д.мед.н., проф. Абрамов А.В.) – 
17.09.2020; Жеманюк С.П. (кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, 
променевої діагностики та променевої терапії, наук. керівник:д.мед.н.,  
проф. Сиволап В.В.) – 23.09.2020; Товма А.В. (кафедра пропедевтики 
дитячих хвороб, наук.керівник: д.мед.н., проф. Іванько О.Г.) – 23.09.2020; 
Чернявський А.В. (кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та 
топографічної анатомії, наук.керівники: д.мед.н., проф. Волошин М.А., 
д.мед.н., проф. Григор’єва О.А.) – 24.09.2020; Риженко В.П. (кафедра 
медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій, наук. 
керівник: д.фарм.н., проф. Рижов О.А.) – 29.09.2020; Мамунчак О.В. 
(кафедра факультетської хірургії, наук. керівник: д.мед.н, проф.  
Рязанов Д.Ю.) – 30.09.2020; Абрамова Т.В. (кафедра патологічної фізіології, 
наук. керівник: д.мед.н., проф. Колесник Ю.М.) – 22.10.2020; Букіна Ю.В. 
(кафедра мікробіології, вірусології та імунології, наук. керівник: д.мед.н., 
проф. Камишний О.М.) – 22.10.2020; Мирошниченко О.А. (кафедра 
іноземних мов, наук. керівник: д.пед.н., проф. Сущенко А.В.) – 26.11.2020; 
Максимов Я.В. (кафедра терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології, наук. керівник: д.мед.н., проф. Мірчук Б.М.) – 18.12.2020; 
Попова Я.В. (кафедра клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та 
фармацевтичної хімії, наук. керівник: д.фарм.н., проф. Мазулін О.В.) – 
18.12.2020; Тягла О.С. (кафедра внутрішніх хвороб 3, наук. керівник: 
д.мед.н., проф. Крайдашенко О.В.) – 17.02.2021; Олійник М.О. (кафедра 
фізичної реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і здоров’я, наук. 
керівник: д.біол.н., проф. Маліков М.В.) – 26.02.2021; Павленко Н.В. 
(кафедра суспільних дисциплін, наук. керівник: д.філос.н., проф. Утюж І.Г.) – 
05.03.2021; Приткова Г.В. (кафедра внутрішніх хвороб 3, наук. керівник: 
д.мед.н., проф. Рекалов Д.Г.) – 06.04.2021; Касаткіна К.А. (кафедра 
суспільних дисциплін, наук. керівник: к.іст.н., доц. Бессонова М.М.) –
14.04.2021; Коломоєць Ю.С. (кафедра урології, наук. керівник: д.мед.н., доц. 
Бачурін Г.В.) – 20.04.2021; Авраменко Ю.М. (кафедра патологічної анатомії 
і судової медицини, наук. керівник: д.мед.н., проф. Шаврін В.О. – 22.04.2021; 
Прозорова Т.М. (кафедра нормальної фізіології, наук. керівник: д.мед.н., 
проф. Камишний О.М.) – 27.04.2021; Світлицька О.А. (кафедра сімейної 
медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО, наук. керівник: д.мед.н., 
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проф. Кривенко В.І.) – 28.04.2021; Дуда Є.В. (Центр дистанційної освіти і 
телемедицини, наук. керівник: д.ф-м.н., проф. Корніч Г.В.) – 11.05.2021; 
Варакута О.А. (кафедра пропедевтичної та хірургічної стоматології, наук. 
керівник: д.біол.н., проф. Кущ О.Г.) – 13.05.2021; Шевченко А.О. (кафедра 
акушерства і гінекології, наук. керівник: д.мед.н., проф. Круть Ю.Я.) – 
13.05.2021; Калашникова М.Ю. (кафедра іноземних мов, наук. керівник: 
к.філол.н., доц. Маслова М.В.) – 14.05.2021; Левчук-Воронцова Т.О. 
(кафедра дитячих хвороб, наук. керівник: д.мед.н., проф. Шумна Т.Є.) – 
14.05.2021; Потапенко С.В. (кафедра дитячих хвороб, наук. керівник: 
к.мед.н., проф. Боярська Л.М.) – 14.05.2021; Шкопинська Т.Є. (медичний 
фаховий коледж ЗДМУ, наук. керівник: д.с-г.н., доц. Коломієць Ю.В.) – 
14.05.2021. 

Дисертації на здобуття ступеня доктора філософії захистили  
12 співробітників університету: 

Михальченко Є.К. (кафедра біологічної хімії, наук. керівник:  
д.хім.н., проф. Александрова К.В.) – 15.10.2020; Ставицький В.В.  
(кафедра органічної і біоорганічної хімії, наук. керівник: д.фарм.н.,  
проф. Коваленко С.І.) – 15.10. 2020; Дейніченко О.В. (кафедра акушерства і 
гінекології, наук. керівник: д.мед.н., проф. Круть Ю.Я.) – 18.12.2020; 
Любомирська К.С. (кафедра акушерства і гінекології, наук. керівник: 
д.мед.н., проф. Круть Ю.Я.) – 21.12.2020; Городокін А.Д. (кафедра 
психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології наркології та 
сексології, наук. керівник: д.мед.н., проф. Чугунов В.В.) – 22.12.2020; 
Кузьменко Т.С. (кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, наук. 
керівник: д.мед.н., доц. Воротинцев С.І.) – 23.12.2020; Городкова Ю.В. 
(кафедра дитячих хвороб, наук. керівник: д.мед.н., проф. Курочкін М.Ю.) – 
19.05.2021; Глазунова Т.В. (кафедра управління та економіки фармації, наук. 
керівник: д.фарм.н., проф. Панасенко О.І.) – 20.05.2021; Данукало М.В. 
(кафедра патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології, наук. 
керівник: д.мед.н., проф. Ганчева О.В.) – 25.02.2021; Ісаченко М.І. (кафедра 
патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології, наук. керівник: 
д.мед.н., проф. Колесник Ю.М.) – 25.02.2021; Калашник К.В. (кафедра 
інфекційних хвороб, наук. керівник: д.мед.н., проф. Рябоконь Ю.Ю.) – 
26.02.2021; Федосєєва О.С. (кафедра факультетської педіатрії, наук. 
керівник: д.мед.н., проф. Шумна Т.Є.) – 26.05.2021. 
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ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ЇХ 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 

 
Співробітники Університету у 2020 році розробляли два наукових 

напрямки: розробка патогенезу, морфологічних проявів, мультимодальної 
діагностики та терапевтичного і хірургічного лікування найпоширеніших 
хвороб; цілеспрямований синтез нових речовин і пошук актуальної фіто 
сировини, дослідження їх біологічної активності для створення нових 
лікарських засобів. 

 

 
 
У розробці цих питань брали участь співробітники 60 кафедр, НМЛЦ і 

2 НДІ університету, виконували за держзамовленням 1 фундаментальну та  
3 прикладні НДР, які профінансовані з державного бюджету МОЗ України у 
сумі 2 403,92 тис.грн. Виконувались також 64 ініціативних кафедральних 
НДР та 6 госпрозрахункових НДР. 

З 2021 року виконуються 3 НДР, які фінансуються МОЗ України,  
61 кафедральна НДР на ініціативних засадах, 3 госпдоговірні НДР. Зокрема: 

• Кафедра фармакології та медичної рецептури виконує НДР 
«Фармакологічна модуляція глутатіон-залежних ланокрегуляції та реалізації 
механізмів ендогенної нейропротекції та нейропластичності – новий погляд 
на нейропротекцію при ішемічних інсультах (науковий керівник  
проф. Бєленічев І.Ф.). Термін виконання 2020-2022 рр., тема фінансується 
МОЗ України. 
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• Кафедра фізколоїдної хімії виконує НДР «Створення методик 
аналізу та дослідження похідних1,2,4-тріазолу як перспективних  
активних фармацевтичних інгредієнтів з використанням високоефективної 
рідинної хроматографії (науковий керівник проф. Каплаушенко А.Г.).  
Термін виконання 2020-2022 рр., тема фінансується МОЗ України. 

• Кафедра природничих дисциплін для іноземних студентів та 
токсикологічної хімії виконує НДР «Синтез, модифікація та дослідження 
властивостейпохідних 1,2,4-тріазолу з метою створення антимікробного 
лікарського засобу» (науковий керівник проф. Панасенко О.І.).  
Термін виконання 2020-2022 рр., тема фінансується МОЗ України. 

 
У 2020 році завершено виконання 1-ї прикладної науково-дослідної 

роботи, яка фінансувалась за кошти Державного бюджету: 
• «Спрямований пошук протизапальних агентів серед конденсованих 

та спіро-конденсованих похідних хіназоліну» (кафедра кафедра органічної та 
біоорганічної хімії, науковий керівник – проф. Коваленко С.І. 

 
та 8 науково-дослідних робіт, які ініціативно виконувалися 

кафедрами університету, із частковою фінансовою підтримкою 
університету: 

• НДР кафедри госпітальної педіатрії «Активність ендогенних 
антимікробних пептидів у дітей з гострими та рецидивуючими 
захворюваннями органів дихання» (н.керівник проф. Леженко Г.О.).  

• НДР кафедри акушерства та гінекології «Акушерські та 
перинатальні аспекти перебігу вагітності і пологів у жінок з супутньою 
патологією: прогнозування, лікування та профілактика» (н.керівник  
проф. Круть Ю.Я.).  

• НДР кафедри дитячої хірургії та анестезіології «Діагностика та 
лікування вроджених вад розвитку шлунково-кишкового тракту, сечовивідної 
системи, опорно-рухового апарату та ранового процесу у дітей» (н.керівник 
проф. Спахі О.В.).  

• НДР кафедри аналітичної хімії «Застосування фізико-хімічних 
методів в аналізі лікарських речовин, що містять в своїй структурі 
аміногрупу, фенольний гідроксил, та інших» (н.керівник проф. Васюк С.О.).  

• НДР кафедри іноземних мов «Лінгвістична та педагогічна 
парадигми у формуванні іншомовної комунікації студента медичного вузу» 
(н.керівник доц. Гордієнко О.В.).  

• НДР кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я, 
медичного та фармацевтичного права «Наукове обґрунтування оптимізації 
системи надання медичної допомоги різних рівнів дорослому населенню в 
аспекті регіону» (н.керівник проф. Клименко В.І.).  
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• НДР кафедри медицини катастроф, військової медицини та 
нейрохірургії «Профілактика, діагностика і лікування неспецифічних  
гнійно-запальних захворювань легень та плеври» (н.керівник проф.  
Перцов В.І.).  

• НДР кафедри клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та 
фармацевтичної хімії «Фармакологічна активність нових похідних п’яти - та 
шестичленних азагетероциклів і препаратів природного походження та 
маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України» (н.керівник 
проф. Білай І.М.).  

 
Завершено виконання 6 госпрозрахункових науково-дослідних робіт. 
У 2020 р. через науково-дослідний сектор університету виконувались  

9 госпдоговірних НДР із клінічних випробувань нових лікарських  
засобів за замовленням фірм-виробників: кафедра внутрішніх хвороб 2 
(керівник теми – проф. Візір В.А.); кафедра сімейної медицини, терапії 
кардіології та неврології ФПО (керівник теми – проф. Колесник М.Ю.); 
кафедра загальної гігієни та екології (керівник теми – доц. Севальнєв А.I.);  
кафедра дитячих хвороб (керівник теми – ас. Великанова Т.В.);  
кафедра фармакології та медичної рецептури (керівник теми – проф. 
Бєленiчев I.Ф.). У 2020 році закінчено 6 НДР з клінічних випробувань нових 
лікарських засобів (проф. Візір В.А. – 2 теми, ас. Великанова Т.В. – 2 теми, 
доц. Севальнєв А.І. – 1 тема, проф. Бєленiчев I.Ф. – 1 тема). 

 

За виконання госпрозрахункових робіт отримано 78,2 тис. грн. 
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НАЙВАГОМІШІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ 
 

 
 
Співробітниками ЗДМУ в 2020 році отримані найбільш вагомі наукові 

досягнення у сферах фундаментальних та прикладних досліджень:  
У сфері експериментальних досліджень з фармакології за 

держбюджетною фундаментальною НДР «Фармакологічна модуляція 
глутатіон-залежних ланок регуляції та реалізації механізмів ендогенної 
нейропротекції та нейропластичності – новий погляд на нейропротекцію при 
ішемічних інсультах» (роки виконання 2020-2022 рр., джерело фінансування – 
загальний фонд, КПКВК 2301020), встановлено що донатори сульфгідрильних 
груп, особливо ангіолін і тіотриазолін, сприяють збільшенню вмісту відновленої 
форми глутатіону і опосередковано призводять до активації експресії білка 
HSP70, завдяки чому ці лікарські засоби з досить безпечним фармакологічним 
профілем можуть забезпечити ефективне прискорення строків реабілітації та 
значне покращення фізичних і когнітивних можливостей пацієнтів з гострими 
порушеннями мозкового кровообігу. Медична ефективність: підвищення 
ефективності лікування захворювань, що супроводжуються запальними станами. 
Соціальна ефективність: зменшення інвалідизації населення, що страждає на 
хронічні запальні захворювання. Економічна ефективність: імпортозаміщення 
протизапальних лікарських препаратів та, як наслідок, зменшення витрат на 
проведення протизапальної терапії, підвищення ефективності подальших 
досліджень у галузі створення нових протизапальних агентів. 
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У сфері синтезу перспективних сполук для створення нових 
лікарських протизапальних препаратівза держбюджетною прикладною 
НДР «Спрямований пошук протизапальних агентів серед конденсованих та 
спіро-конденсованих похідних хіназоліну» (роки виконання 2018-2020 рр., 
джерело фінансування – загальний фонд, КПКВК 2301020), встановлені 
перспективні напрямки робіт по створенню інноваційних протизапальних 
засобів серед конденсованих похідних хіназоліну. Медична спрямованість: 
підвищення ефективності фармакотерапії захворювань, що супроводжується 
запальними станами. Соціальна спрямованість: зменшення показників 
інвалідизації пацієнтів, що страждають на ці захворювання. Економічна 
спрямованість: зниження вартості лікування пацієнтів, що страждають на 
захворювання, які супроводжуються запальними станами внаслідок 
імпортозаміщення високовартісних лікарських засобів. 

У сфері створення нових антимікробних лікарських засобів за 
держбюджетною прикладною НДР «Синтез, модифікація та дослідження 
властивостей похідних 1,2,4-триазолу з метою створення антимікробного 
лікарського засобу» (роки виконання 2020-2020 рр., джерело фінансування – 
загальний фонд, КПКВК 2301020). Розроблено лабораторні методики  
синтезу похідних 1,2,4-триазол-3-тіолу. Вивчено реакції відповідних 
похідних з галогеналканами, α-галогенкислотами, їх естерами та  
α-галогенкетонами та отримані відповідні сполуки. Запропоновано 
оптимальні умови синтезу отримання стійких солей 1,2,4-триазоліл-3-
тіоацетатних кислот з неорганічними і органічними основами; вивчити 
взаємодію 2-(5-R-1,2,4-триазол-3-ілтіо)-1-арилетанонів з концентрованою 
сульфатною, поліфосфорної кислотами, а також з ацилюючими агентами. 
Установлено взаємозв’язок «структура-дія» в біологічно активних сполуках 
катіонно-аніонної дії отримати гідразидиаміно- і тіозаміщених 1,2,4-триазол-
3-ілтіоацетатних кислот. Вивчили взаємодію галогензаміщених 1,2,4-триазол-
3-ілтіоацетатних кислот з гідразин гідратом. Медична ефективність: 
підвищення ефективності терапії вірусних захворювань за рахунок 
впровадження нового вітчизняного медичного препарату. Соціальна 
ефективність: впровадження нових високоефективних вітчизняних 
інноваційних лікарських засобів, похідних 1,2,4-триазолу, які підвищать 
якість життя населення. Економічна ефективність: зменшення витрат на 
виробництво вітчизняних противірусних та імуномоделюючих лікарських 
засобів порівняно із закупівлею іноземних аналогів.  

У сфері створення нових перспективних активних 
фармацевтичних інгредієнтів за держбюджетною прикладною НДР 
«Створення методик аналізу та дослідження похідних 1,2,4-тріазолу як 
перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів з використанням 
високоефективної рідинної хроматографії» (роки виконання 2020-2020 рр., 
джерело фінансування – загальний фонд, КПКВК 2301020), розроблено 
методику із використанням рідинної хроматографії із мас-спектрометричною 
детекцією для визначення активного фармацевтичного інгредієнту  
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препарату «Тіометризол» в плазмі крові щурів; створено сертифікований 
стандартний зразок морфоліній 2-((4-(2-метоксифеніл)-5-(піридин-4-іл)-4Н-
1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетату потенційного препарату «Тіометризол»; 
проведено дослідження фармакокінетики та метаболізму активного 
фармацевтичного інгредієнту препарату «Тіометрізол»; розроблено 
фармакопейний стандартний зразок морфоліній 2-((4-(2-метоксифеніл)-4H-
1,2,4-тріазоліл)тіо)ацетату. Медична ефективність: створення та підтвердження 
якості методик кількісного визначення активного фармацевтичного 
інгредієнту похідного 1,2,4-тріазолу. Соціальна ефективність: підвищення 
якості лікарських засобів 1,2,4-тріазолу, а також контролювати партії цих 
препаратів, щоб уникнути неякісних або фальсифікованих препаратів. 
Економічна ефективність: збереження часу та коштів при створенні  
нових методик. 

Науково-публікаційна активність ЗДМУ за 2020 рік 

Кількість публікацій 2020 рік 

у виданнях, що індексуються базами Web of 
Science та/або Scopus: всього 

 
155 / 61 

 з них у виданнях, що віднесені до квартилів 
Q1/Q2  

Web of Science 7/10; Scopus 3/6 

 з них у виданнях, що віднесені до квартилів 
Q3/Q4 (квартилі за класифікацією Scimago, 
https://www.scimagojr.com/) 

Web of Science 7/4; Scopus 32/16 

у фахових виданнях категорії «Б» Переліку 
наукових фахових видань України 

237 
 

у інших наукових періодичних виданнях  752 

Монографій, всього 15 

 з них, виданих в Україні / за кордоном 13 / 2 
Розділів монографій, всього 8 

 з них, видані: в Україні / за кордоном 
 з них, виданих у монографічних серіях, що 

індексуються наукометричними базами  

3/5 

Підручників та навчальних посібників 17/16 
інших (вказати яких саме) (інформаційні 
листи про нововведення в системі охорони 
здоров’я) 

10 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 
 

Інфраструктуру наукових підрозділів університету складають НДІ 
медико-екологічних проблем, Інститут клінічної патології, навчальний 
медико-лабораторний Центр (НМЛЦ), Відділ експериментальних досліджень 
з віварієм, 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 підшлункової залози та кишківника. З використанням 
сучасних імуногістохімічних, гістохімічних і патогістологічних методик 
виконано 6 289 досліджень біопсійно-операційного матеріалу у 986 хворих. 
Виконані імуногістохімічні дослідження 717 хворих для 3 докторантів та  
4 PhD-аспірантів. Виконані фрагменти 2 ініціативних НДР, 3 докторських 
дисертацій і 4 PhD-дисертацій з патологічної анатомії та клінічних 
дисциплін. 

 

В НДІ медико-екологічних проблем у 2020 році робота з токсико-
гігієнічних досліджень хімічних речовин та промислових відходів 
підприємств м. Запоріжжя та Запорізької області не проводилась у зв’язку з 
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закінченням терміну акредитування лабораторії. У теперішній час ведеться 
робота з підготовки матеріалів для акредитування лабораторії по виконанню 
санітарно-гігієнічних та фізіолого-ергономічних досліджень.  

 

У Навчальному медико-лабораторному центрі (НМЛЦ) університету 
протягом 2020 року виконувались фрагменти 1  держбюджетної науково-
дослідної роботи (каф. фармакології), 43 ініціативних НДР кафедр 
університету, фрагменти 9 докторських та 48 кандидатських дисертацій. 
Співробітником НМЛЦ захищена 1 кандидатська дисертація. Для 57 
дисертаційних та 43 науково-дослідних робіт виконано: 8900 
імуноферментних досліджень біохімічних маркерів у сироватці крові та 
гомогенатах тканин; 920 досліджень біохімічних маркерів і маркерів 
оксидативного стресу у сироватці крові та гомогенатах тканин;  
1700 комп’ютерно-морфометричних досліджень зразків тканин; 250 
досліджень 50 зразків тканин методом ПЛР; 650 досліджень протимікробної 
активності 162 новосинтезованих хімічних речовин та 18 лікарських засобів; 
1420 ПЛР-діагностичних досліджень на коронавірусну інфекцію COVID-19. 
Виконано доклінічне дослідження специфічної активності, показників 
загальної та специфічної токсичності лікарських засобів згідно  
вимог Державного фармакологічного центру МОЗ України: нового 
оригінального лікарського препарату «Гіпертрил − 1% розчин для ін'єкцій» 
(антигіпертензивний і антиангінальний препарат); таблеток для 
розсмоктування у композіціїтіотриазоліну та декаметоксину; свічок у 
композіції тіотриазоліну і декаметоксину; 1% інтраназального гелю, що 
містить пептид антагоніст IL-1b; інтраназального гелю «Ноопепт»; таблеток 
для розсмоктування у композіціїтіотриазоліну та ГАМК. 

Для нових сполук, синтезованих у лабораторіях фармацевтичного 
факультету, проведено: 140 стандартних функціональних визначень гострої і 
хронічної токсичності; 480 тестів на види специфічної біологічної активності; 
1650 визначень УФ- і ІЧ-спектральних складових новосинтезованих 
органічних сполук; 1060 аналітичних операцій щодо встановлення 
елементного складу 162 новосинтезованих органічних сполук; 1100 
визначень хромато-мас-спектрів хімічних речовин; 350 визначень ПМР 
спектру та температури плавлення новосинтезованих хімічних речовин.  

 

У Відділі експериментальних досліджень з віварієм (ВЕДВ) з 
вересня 2020 р. по липень 2021 р було укладено 12 програм наукових 
досліджень з кафедрами: фармакології та медичної рецептури; медицини 
катастроф військової медицини та нейрохірургії, патологічної фізіології з 
курсом нормальної фізіології, анатомії людини, оперативної хірургії та 
топографічної анатомії, травматології та ортопедії, гістології, цитології, 
ембріології; органічної та біоорганічної хімії; природничих дисциплін для 
іноземних студентів та токсикологічної хімії. Завершили дослідження 
кафедри: органічної та біоорганічної хімії; гістології, цитології, ембріології, 
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фармакології та медичної рецептури; медицини катастроф військової 
медицини та нейрохірургії, патологічної фізіології з курсом нормальної 
фізіології, природничих дисциплін для іноземних студентів та 
токсикологічної хімії. Тривають експериментальні дослідження кафедри 
анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії, та кафедри 
травматології та ортопедії. Проведено моделювання хронічної сердечної 
недостатності та проведена корекція новим похідним 4-аміно-1,2,4-тріазолу, 
змодельовано субарахноїдальний крововилив та проведена оцінка дії 
ацелізину та німодипіну, експериментально змодельовано перелом 
великогомілкової кістки та проведено остеосинтез за допомогою 
композитного вуглець-вуглецевого матеріалу (УУКМ) та РЕЕК, проведено 
моделювання овальбумін-індукованого алергічного запалення дихальних 
шляхів, відтворено модель гемічної гіпоксії та проведене порівняльне 
фармакологічне дослідження 8 препаратів, проведено випробування гострої 
токсичності перспективного актопротекторного засобу, та вивчено 
підвищення витривалості лабораторних щурів за умов примусового плавання 
з навантаженням з визначенням середньоефективної дози. В період з 
01.07.2021р. по 25.06.2021 р. проведено 3377 маніпуляцій, 92 операції,  
583 розтини. 

 

В Центрі дистанційного навчання і телемедицини відбувся перехід 
від академічної аудиторної до дистанційної форми навчання. На базі ЦДОТ 
кафедри мають можливість підготувати та провести запис відеолекцій, які 
після опрацювання додаються до контенту MS Stream. Проведення цієї 
роботи дає можливість запровадити онлайн-курси і для студентів очної та 
заочної форм навчання, а робота студента в інформаційно-освітньому 
середовищі дозволить здійснювати протоколювання його навчальної активності.  

 

У центрі телемедицини Університетської клініки для лікарів 
проведено 20 вебінарів з актуальних питань медицини, on-line конференції, 
дистанційне та очне навчання лікарів на циклах тематичного удосконалення. 
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ВИНАХІДНИЦЬКА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
 

 
 

Співробітники університету отримали 12 патентів. 
За результатами НДР, що виконувалась за бюджетні кошти, 

отримано 1 патент на корисну модель: 
1. Патент України на корисну модель 142661 від 25.06.2020 «4а-R-5, 

6-дигідропіроло[1,2-а][1,2,4]триазоло-(тетразоло-)[1,5-c]хіназолін-7(4аН)-они», 
винахідники – В.В. Ставицький, Н.І. Красовська, О.М. Антипенко,  
К.П. Шабельник, С.В. Холодняк, О.Ю. Воскобойник, С.І. Коваленко, 
патентовласник – ЗДМУ. 
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За результатами НДР, що виконувалась за ініціативною тематикою 
ЗДМУ, отримано: 

 
2 патенти на винаходи: 
1. Патент України на винахід № 122454 від 10.11.2020 «L-аргінінова 

сіль 3-бензил-8-пропілксантиніл-7 ацетатної кислоти, що проявляє 
актопротекторну та кардіопротекторну активності», винахідники –  
К.В. Александрова, Є.К. Михальченко, І.Ф. Бєленічев, Н.В. Бухтіярова, 
патентовласники – ЗДМУ і автори. 

2. Патент України на винахід № 122890 від 13.01.2021 «Спосіб 
пластики передньої хрестоподібної зв’язки», винахідники – М.Л. Головаха, 
С.О. Масленніков патентовласники – ЗДМУ і автори. 

 

та 9 патентів на корисну модель: 
1. Патент України на корисну модель № 143469 від 27.07.2020 

«Спосіб корекції лактазної недостатності при ротавірусній інфекції  
у дітей раннього віку», винахідники – Н.В. Воробйова, О.В. Усачова, 
патентовласники – ЗДМУ і автори. 

2. Патент України на корисну модель № 144188 від 10.09.2020 
«Гіпоглікемічний рослинний засіб», винахідники – Т.О. Цикало,  
С.Д. Тржецинський, патентовласники – ЗДМУ і автори.   

3. Патент України на корисну модель № 144118 від 10.09.2020 
«Спосіб вибору профілактики післяопераційного делірію у пацієнтів 
похилого віку», винахідники – І.М. Демітер, СІ. Воротинцев, патентовласники – 
ЗДМУ і автори. 

4. Патент на корисну модель № 145036 від 10.11.2020 «Спосіб 
профілактики ротації торичноїінтраокулярної лінзи після факоемульсифікації 
катаракти на очах з рогівковим астигматизмом», винахідники –  
Н.Г. Завгородня, В.Ю. Новікова, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

5. Патент на корисну модель 145216 від 25.11.2020 «Спосіб 
хірургічного лікування неспецифічної емпієми плеври», винахідники –  
Я.В. Тєлушко, В.І. Перцов, патентовласники – ЗДМУ і автори.   

6. Патент на корисну модель № 145430 від 10.12.2020 «4-Феніл-(5-(8-
морфоліно- теофілін-7-іл)метил-1,2,4-триазоліл-3-тіо)-1-фенілетан-1-он, який 
проявляє протипухлинну активність», винахідники – А.С. Гоцуля,  
О.І. Панасенко, Є.Г. Книш, М.І. Романенко, патентовласник – ЗДМУ. 

7. Патент України на корисну модель № 146187 від 27.01.2021 
«Спосіб діагностики субклінічного гіпотиреозу у хворих на артеріальну 
гіпертензію», винахідники – В.В. Сиволап, Є.В. Новіков, патентовласники – 
ЗДМУ і автори. 

8. Патент України на корисну модель № 147246 від 21.04.2021 
«Ендопротез кульшового суглоба», винахідники – О.М. Зеленюк, С.Ю. Цоцорін, 
В.М. Чорний, О.В. Завгородній, М.Л. Головаха, патентовласники – ЗДМУ і 
В.М. Чорний, М.Л. Головаха. 
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9. Патент України на корисну модель № 147169 від 21.04.2021 
«Спосіб отримання ліофілізованого екстракту трави гірчака перцевого», 
винахідники – І.А. Лукіна, О.В. Мазулін, І.Ф. Бєленічев, А.В. Абрамов, 
патентовласники – ЗДМУ і автори. 

 
Запропоновано 9 нововведень в практику охорони здоров’я: 
1. Метод синтезу4а-R-5,6-дигідропіроло[1,2-a][1,2,4]триазоло-

(тетразоло-)-[1,5-c]хіназолін-7(4aH)-онів (кафедра органічної і біоорганічної 
хімії). 

2. Синтез та використання як потенційних протизапальних агентів 
(3Н-хіназолін-4-іліден)гідразидів N-захищених амінокислот (кафедра 
органічної і біоорганічної хімії). 

3. Синтез та використання як потенційних протизапальних агентів  
N-ацилзаміщених ([1,2,4]триазоло[1,5-c]хіназолін-2-іл)алкіл-(аралкіл-, арил-)-
амінів (кафедра органічної і біоорганічної хімії). 

4. Cпосіб корекції лактазної недостатності при ротавірусній інфекції 
у дітей раннього віку (кафедра дитячих інфекційних хвороб). 

5. Спосіб лікування розацеа (кафедра дерматовенерології та 
косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО). 

6. Спосіб лікування себорейного кератозу (кафедра дерматовенерології 
та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО). 

7. Спосіб лікування переломів великогомілкової кістки (кафедра 
травматології та ортопедії). 

8. Спосіб профілактики післяопераційного рецидиву остеомієліту 
ребер (кафедра медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії). 

9. Cпосіб хірургічного лікування неспецифічної емпієми плеври 
(кафедра медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії). 

Видано 10 інформаційних листів: 
1. Виготовлення інтраназального гелю з діючою речовиною  

етиловий ефір n-фенілацетил-l-пролілгліцину в умовах аптеки / Бурлака Б.С., 
Бєленічев І.Ф., Гладишев В.В. Реєстраційний номер № 70-2020. 

2. Cпосіб діагностики та лікування загрози передчасних пологів / 
Шевченко А.О., Круть Ю.Я., Кирилюк О.Д., Сюсюка В.Г., Бєленічев І.Ф., 
Кучеренко Л.І. Реєстраційний номер № 97-2019. 

3. Поверхня листка чаю при мікроскопічній анатомічній 
ідентифікації сировини листя чаю (Theaefolia) / Гречана О.В, Сербін А. Г., 
Тржецинський С.Д., Опрошанська Т.В., Салій О.О., Кейтлін І.М.,  
Прозорова Г.О. Реєстраційний номер № 258-2019. 

4. Внутрішня будова листка чаю при мікроскопічній анатомічній 
ідентифікації сировини листя чаю (Theaefolia) / Гречана О.В, Сербін А. Г., 
Тржецинський С.Д., Опрошанська Т.В., Салій О.О., Кейтлін І.М.,  
Прозорова Г.О. Реєстраційний номер № 259-2019.  



62 

5. Будова провідної системи листка чаю при мікроскопічній 
анатомічній ідентифікації сировини листя чаю (Theaefolia) / Гречана О.В, 
Сербін А. Г., Тржецинський С.Д., Опрошанська Т.В., Салій О.О.,  
Кейтлін І.М., Прозорова Г.О. Реєстраційний номер № 260-2019. 

6. Будова черешка листка при мікроскопічній анатомічній 
ідентифікації сировини листя чаю (Theaefolia) / Гречана О.В, Сербін А. Г., 
Тржецинський С.Д., Опрошанська Т.В., Салій О.О., Кейтлін І.М.,  
Прозорова Г.О. Реєстраційний номер № 261-2019. 

7. Будова стебла чаю при мікроскопічній анатомічній  
ідентифікації сировини листя чаю (Theaefolia) / Гречана О.В, Сербін А. Г., 
Тржецинський С.Д., Опрошанська Т.В., Салій О.О., Кейтлін І.М.,  
Прозорова Г.О. Реєстраційний номер № 262-2019. 

8. Виготовлення мазі для зовнішнього застосування з діючою 
речовиною амінексил в умовах аптеки / Жамалі Карім, Гладишев В.В., 
Дюдюн А.Д., Гладишева С.А. Реєстраційний номер № 209-2019. 

9. Виготовлення мазі для зовнішнього застосування з діючою 
речовиною піроктоноламін в умовах аптеки / Солодовник С.А., 
ГладишевВ.В., Дюдюн А.Д., Лисянська А.П. Реєстраційний номер  
№ 210-2019. 

10. Спосіб комплексної, цитопротективної терапії вагітних із 
затримкою росту плода / Сюсюка В.Г., Колокот Н.Г., Бєленічев І.Ф., 
Кучеренко Л.І., Хромильова О.В. Реєстраційний номер № 161-2020. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ФОРУМІВ 
 
 

 
 
Із вересня 2020 року по червень 2021 року проведено 15 наукових 

форумів: 
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

питання сучасної морфології» (02-04 жовтня 2020)  
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-соціальні, 

правові проблеми репродуктивної медицини та ефективні шляхи їх подолання 
в умовах реформування медичної галузі України» (23 жовтня 2020 р.) 

• Науково-методична відеоконференція «Актуальні питання 
дистанційної освіти та телемедицини 2020» (19-20 листопада 2020 р.) 

• Наукова конференція студентів ЗДМУ-2021 в рамках першого туру 
«Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» (5 лютого 2021 р.) 

• Навчально-практична on-line конференція «Сучасна тактика 
надання невідкладної допомоги при критичних станах» (18 лютого 2021 р.) 

• Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-етичні 
та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в 
медицині» (18-19 лютого 2021 р.) 

• Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Сучасні питання молекулярно-біохімічних досліджень та 
лабораторного скринінгу у клінічній та експериментальній медицині − 2021» 
(5-6 березня 2021 р.) 
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• Перший тематичний науковий семінар в онлайн форматі з теми 
«Сучасні методи в експериментальній медицині» (10.03.2021 р.) 

• Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Актуальні питання сучасної медицини та фармації − 2021»  
(для молодих вчених і студентів) (15-16 квітня 2021 р.) 

• Навчально-методична конференція Центральної методичної ради 
ЗДМУ «Досвід впровадження змішаної форми навчання у ЗДМУ, траєкторія 
розвитку та місце в системі вищої медичної освіти» (26 травня 2021 р.) 

• Всеукраїнська науково-практична он-лайн конференція з 
міжнародною участю «Питання сучасної анестезіології, інтенсивної терапії та 
терапії болю: думка експертів» (14-15 травня 2021 р.) 

• Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Правові проблеми сучасної трансформації охорони здоров’я»  
(27-28 травня 2021 р.) 

• Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 
питання реабілітації стоматологічних пацієнтів» (27-28 травня 2021 р.) 

• Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання 
командної взаємодії в реабілітації стоматологічних хворих» (11-12 червня 
2021 р.) 

• Перший Приазовський стоматологічний конгрес «Інноваційні 
цифрові протоколи реабілітації в стоматології» (9-10 липня 2021 р.) 
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НАУКОВЕ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

Міжнародне наукове співробітництво у 2020-2021 навчальному році 
було реалізовано у виконанні міжнародних програм і стажуваннях 
спеціалістів за грантами, у сфері науково-педагогічного, науково-дослідного 
й інформаційного співробітництва, у сфері підготовки висококваліфікованих 
кадрів для зарубіжжя. Науковці університету є членами численних 
Міжнародних наукових академій і товариств, брали участь у міжнародних 
конгресах, симпозіумах і конференціях. 

 
Участь у міжнародних програмах і стажуваннях  

 
У 2020 році науковці ЗДМУ стажувалися в Польщі (доц. Гриценко О.В. – 

стажування в Collegium Civitas, м. Варшава), доц. Федосєєва О.В. – 
стажування в Університеті Кардинала Стефана Вишинського, м. Варшава), 
проф. Мєдвєдкова С.О. – стажування в Європейському суспільно-технічному 
університеті м. Радом), проф. Кучеренко Л.І., доц. Черковська Л.Г.,  
доц. Портна О.О., доц. Моряк З.Б., доц. Кривошей О.В., доц. Шабельник К.П., 
доц. Хромильова О.В., ст. викл. Скорина Д.В., ст. викл. Дерев’янко Н.В.,  
ст. викл. Німенко Г.Р., ст. викл. Борсук С.О. – науково-педагогічне 
стажування в Люблінському медичному університеті), к.мед.н. Жеманюк С.П. – 
дистанційне стажування за сприяння Польсько-української фундації 
«Інституту Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», м. Варшава), 
проф. Никоненко А.О. – стажування в Centrum Kardiologii, м. Варшава,  
доц. Куліченко А.К. – науково-педагогічне стажування в Куявському 
університеті, м. Вроцлавек); Румунії (доц. Олексієнко А.В., доц. Беспала Л.В. – 
науково-педагогічне стажування в Північному університетському центрі у 
Бая-Маре); Словенії (д.біол.н. Павлов С.В. – стажування в Інституті генетики, 
м. Любляна «Методи секвенування генів», д.мед.н. Пахольчук О.П. – 
стажування в Клінічному інституті медичної генетики); Фінляндії  
(доц. Долінна М.О. – наукове стажування в ЄС «Educational system in Finland» 
(West Finland College, Huittinen); Великій Британії (к.мед.н. Букіна Ю.В. – 
стажування в London school of hygiene&tropical medicine «The role of 
diagnostics in the antimicrobial resistance response»). 

 
Участь у міжнародних конгресах, симпозіумах і конференціях 
 
Співробітники ЗДМУ протягом 2020 року активно інтегрувалися у 

науковий світ, презентуючи результати науково-дослідної роботи на 
міжнародних конгресах, симпозіумах і конференціях: 6 докторів 
наук/професорів (Григор’єва О.А., Губка В.О., Завгородня Н.Г., Кучеренко Л.І., 
Утюж І.Г., Цибульська Т.Є., та 31 доцентів/кандидатів наук і асистентів 
(Безуглий М.Б., Богданов П.В., Буряк В.В., Васецька Л.І., Волошин О.М., 
Гордієнко О.В., Гринь Ю.В., Гроссу Н.В., Давидова І.В., Дерев’янко Н.В., 
Звягіна Г.О., Зінич О.Л., Костровська К.О., Манаева Г.С., Маринич А.М., 
Михальчик С.В., Молчанова І.В., Новікова І.Г., Перцов І.В., Поплавська І.О., 
Рагріна Ж.М., Рамазанова Д.Г., Сіра Л.І., Скорина Д.В., Соловйова О.В., 
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Хромильова О.В., Чернова К.В., Черновол О.Г., Чорна Ю.В., Янушевська І.Б. 
Співробітники університету виступили з доповідями та представили 
результати наукової та педагогічної діяльності на міжнародних наукових, 
науково-практичних та науково-педагогічних конференціях, що проходили в 
Чехії, Іспанії, Італії, Естонії, Німеччині, Румунії, Польщі, Швеції, 
Великобританії, Японії, Болгарії, Канаді, Нідерландах. 

 

Членство в Міжнародних наукових академіях і товариствах 
 

Міжнародне співробітництво у сфері науково-дослідної роботи 
підтримують 80 докторів наук/професорів і кандидатів наук/доцентів ЗДМУ, 
які є дійсними членами міжнародних Академій наук і міжнародних наукових 
товариств (доктори наук/професори Барковський Д.Є., Бачурін Г.В.,  
Березін О.Є., Бєленічев І.Ф., Боярська Л.М., Візір В.А., Головаха М.Л., 
Гребенюк Т.В., Губка О.В., Дмитряков В.О., Довбиш М.А., Дорошенко Е.Ю., 
Доценко С.Я., Жарких А.В., Завгородня Н.Г., Іванько О.Г., Івченко Д.В., 
Клименко А.В., Клименко В.М., Колесник М.Ю., Колесник Ю.М.,  
Круть Ю.Я., Леженко Г.О., Ляхова І.М., Михайловська Н.С., Недельська С.М., 
Никоненко О.С., Никоненко А.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., Усачова О.В., Чугунов В.В., Лашкул Д.А., Волошина І.М., 
Кечин І.Л., Пахольчук О.П., Воротинцев С.І., Самура Б.Б., Шумна Т.Є.; 
кандидати наук/доценти Буряк В.В., Гайдаржі Є.І., Губарь А.О.,  
Гурєєва А.М., Демиденко О.В., Захарчук О.В., Каджарян Є.В., Каджоян А.В., 
Кіосов О.М., Конакова О.В., Кравченко В. І., Кузнєцова О.Д., Кулинич О.В., 
Малахова С.М., Медведчук Г.Я., Пузік С.Г., Садомов А.С., Сичов Р.О., 
Соколова М.В., Солов’юк О.О., Софілканич М.М., Стешенко А.О., 
Шаповалова І.В., Черепок О.О., Чорний В.М., Білай А.І., Шеховцева Т.Г., 
Шершньова О.Г., Грицай Г.В., Олійник Т.В., Міняйленко Л.Є.,  
Москвітіна Д.А., Гордієнко О.В., Сазанович Л.В., Аніщенко М.А.).  

Вони представляють науковців України в Міжнародній Академії 
патології, 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), Європейській асоціації ревматологів, 
Міжнародній лінгвістичній Асоціації, Міжнародному товаристві з 
патофізіології, Європейському товаристві патологів, Всесвітній асоціації 
медицини катастроф, Американській асоціації урологів, Європейській 
асоціації урологів, Європейській асоціації радіологів, Європейському 
товаристві трансплантації, Асоціації фармацевтичних хіміків світу, 
Європейському респіраторному товаристві (ERS), Європейській асоціації 
акушерів-гінекологів, Європейській Федерації експериментальної морфології, 
Європейській ревматологічній асоціації, Європейській асоціації сімейних 
лікарів, Європейському панкреатологічному клубі (ЕРС), Міжнародній 
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асоціації панкреатології (ІАР), Європейській асоціації ендоскопічної хірургії 
(EAES), Європейській асоціації черезпросвітньої хірургії (EATS), 
Європейській асоціації гастроінтестінальних ендоскопістів (ESGE), 
Міжнародній ендоскопічній організації (WEO), 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), Європейському товаристві вивчення вільних радикалів, 
Європейській асоціації анестезіологів, Європейській асоціації гематологів, 
Асоціації превентивної медицини, Європейській академії алергії та клінічної 
імунології (EAACI), Європейській академії викладачів загальної практики − 
сімейної медицини (EURACT), European Shakespeare Research Association 
(ESRA), Linguistic Association of Canada and the United States, American 
Folklore Society, Європейському товаристві наратологів (ENN). Науковці 
університету підтримують міжнародні зв’язки з вченими Брістольського 
університету (Великобританія), Інституту хімічної токсикології штату 
Каліфорнія (США), Асоціації ортопедів-травматологів Німеччини, 
Ягеллонського університету в Кракові та Сілезького технологічного 
університету (Польща), Університету прикладних наук Нойбранденбурга 
(Німеччина), National Cancer Institute, NIAID, Southern Research Institute, 
NINDS (NIH, Bethesda, Maryland, USA). 

ЗДМУ отримав позитивне рішення щодо заявки у міжнародній 
програмі Горизонт 2020 із виготовлення та використання індивідуалізованих 
протезів із залученням сучасних технологій «Персоналізовані  
біоінженерні скаффолди для остеохондральної регенерації, отримані методом 
адитивного виробництва з покращеними властивостями поверхні».  
Мета проєкту – розробити інноваційну стратегію персоналізованої  
корекції уражень кістково-хрящових з’єднань за допомогою нових  
двофазних металевих/полімерних каркасів, отриманих методом адитивного 
виробництва з покращеними властивостями поверхні з впровадженням 
методів тканинної інженерії. 
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НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, 
ДОКТОРАНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ 

 

 
 
У 2020-2021 н.р. у ЗДМУ працювало Наукове товариство студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених. Згідно з рішенням Вченої Ради 
тривала реалізація «Програми підтримки молодих науковців», спрямованої на 
активізацію публікаційної діяльності, вивчення англійської мови та участь у 
міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах. У 2021 році організовані 
курси англійської мови для науковців, в яких навчалося 7 груп слухачів. 

Студенти медичного та фармацевтичного факультетів продовжували 
спільну працю за договорами про наукове співробітництво з Європейською 
асоціацією студентів медиків та Європейською асоціацією студентів-
фармацевтів (IFMSA). З метою оптимізації розвитку наукової творчості 
студентів та добору талановитої молоді для підготовки науково-педагогічних 
кадрів, у жовтні 2020 р. в університеті  створено координаційну раду з 
наукової роботи студентів, яку очолив завідувач кафедри фармакології та 
медичної рецептури, професор І.Ф. Бєленічев. 

16 грудня 2020 р. в онлайн форматі відбулася наукова конференція 
студентів «Досягнення сучасної медичної та фармацевтичної науки - 2020» за 
підсумками роботи у наукових гуртках кафедр ЗДМУ, яка об’єднала 240 
учасників. На конференції були представлені результати наукових 
досліджень в галузі фундаментальної і клінічної медицини, а також фармації, 
лабораторної діагностики, ерготерапії, стоматології. Активно працювала 
секція, присвячена гуманітарним та правовим аспектам медицини і фармації. 

6-7 лютого 2021 р. в рамках І туру «Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у  
2019-2020 н.р.» відбулася «Наукова конференція студентів ЗДМУ-2021», 
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учасники якої запропонували до розгляду 78 доповідей з актуальних проблем 
медицини, фармації, стоматології, фізичної терапії, ерготерапії;18 робіт були 
представлені у секції «Філософські та соціо-гуманітарні проблеми 
медицини». Автори кращих наукових робіт були рекомендовані для участі у 
другому турі означеного конкурсу. 

Призерами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020-2021 н. р. стали: Базун Є.І.,  
І мед. ф-т., 6 курс (диплом ІІІ ступеня); Зеленюк А.Ю., І фарм. ф-т, 5 курс 
(диплом ІІІ ступеня); Іванов Г.Г., ІІ мед. ф-т, 5 курс (диплом ІІ ступеня); 
Кандибей В.К., І мед, 6 курс (диплом ІІ ступеня); Рунчева К.А., ІІ мед. ф-т,  
5 курс (диплом ІІІ ступеня); Лєднєй Р.Р., І фарм. ф-т, 3 курс (подяка за 
значний внесок у професійне становлення майбутніх фахівців); Єршова О.А., 
ІІ мед. ф-т, 5 курс (сертифікат учасника); Петріщев В.В., І мед.ф-т,  
5 курс (сертифікат учасника). 

28 квітня 2021 року в Запорізькому державному медичному 
університеті, згідно з наказом МОН України від 24.11.2020 р. №1457 «Про 
проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 
2020/2021 навчальному році», в дистанційному форматі відбувся другий тур 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 
технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Технології медичної 
діагностики та лікування (лабораторна діагностика)». На конкурс надійшли 
дев’ять робіт з Національного університету імені Тараса Шевченка, 
Харківського Національного медичного університету, Національного 
фармацевтичного університету (м. Харків), Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара. Переможцями конкурсу визнані: Анастасія 
Науменко (Запорізький державний медичний університет) – 1 місце;  
Сергій Степаненко (Національний університет імені Тараса Шевченка) −  
2 місце; Юлії Гура (Національний фармацевтичний університет) − 3 місце. 

З урахуванням карантину у дистанційно-заочному форматі 15-16 квітня 
2021 р. було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти 
медицини та фармації – 2021», на яку було подано понад 300 наукових тез 
доповідей науковцями Запорізького, Буковинського державних  
медичних університетів; Харківського, Вінницького, Івано-Франківського, 
Тернопільського національних медичних університетів; Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна; Української медичної 
стоматологічної академії; ПВНЗ «Київський медичний університет»; ПЗВО 
«Київський міжнародний університет». В конференції взяли участь більше 
450 учасників, які заслухали на 12 секційних і на пленарному засіданні  
170 on-line доповідей.  

В програмах стажування Європейських наукових асоціацій та у 
Європейських конгресах у 2020-21 навчальному році взяли участь молоді 
вчені: доц. Федосєєва О.В., проф. Мєдвєдкова С.О., ст. викл. Скорина Д.В., 
ст. викл. Дерев’янко Н.В., ст. викл. Німенко Г.Р., ст. викл. Борсук С.О., 
к.мед.н. Жеманюк С.П., доц. Куліченко А.К., доц. Олексієнко А.В.,  
доц. Беспала Л.В., д.мед.н. Пахольчук О.П., доц. Долінна М.О., к.мед.н. 
Букіна Ю.В. 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

 

 
 
Організація навчання іноземних громадян потребує постійної і 

планової роботи, зокрема інформаційно-рекламної. Враховуючи, що у 
сучасному світі все більшу вагу має онлайн-інформація, офіційний сайт 
університету функціонує, окрім української, англійською, французькою, 
іспанською, арабською мовами та хінді, що позитивно впливає на охоплення 
та залучення нової аудиторії із зарубіжжя. На сайті постійно оновлюються 
розділи щодо міжнародного співробітництва та міжнародних проєктів, а 
також рекламна інформація для залучення кандидатів на навчання, їх батьків,  
потенційних роботодавців та стейкхолдерів. До того ж, окрім офіційної 
сторінки у соціальній мережі Facebook, англійською мовою функціонує 
сторінка відділу міжнародних зв’язків. Розроблені та розповсюджені 
рекламно-інформаційні матеріали в он-лайн форматі англійською та 
французькою мовами у вигляді електронної брошури. Для популяризації 
діяльності університету за кордоном виконується переклад англійською 
мовою відео-роликів про навчальний заклад та його підрозділи на офіційному 
ютуб-каналі. 

Значна кількість іноземних студентів в університеті є результатом 
постійної роботи із закордонними фірмами, прийому іноземних делегацій і 
представників посольств. Рекламна кампанія з набору іноземних громадян  
на навчання відбувається комплексно у декількох напрямках та у  
декілька етапів. 
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У розділі «Admission for foreign students» («Набір іноземних студентів») 
активна анкета для компаній, які бажають співпрацювати із ЗДМУ  
у сфері набору іноземних студентів на навчання та перелік необхідних 
документів для укладання угоди. На сьогодні університет має  16 договорів із 
фірмами щодо набору іноземних громадян на навчання, 2 з них укладені у 
2020-2021 н.р. Також на сайті функціонує електронна форма для іноземних 
абітурієнтів та умови зарахування без посередництва. Зразки документів, 
сертифікати про акредитацію, сертифікат на систему управління якістю та 
ліцензії також у вільному доступі. 

Співробітники ЗДМУ проводять роз’яснювальні зустрічі, лекції та 
вебінари з кандидатами на навчання та їх батьками в он-лайн режимі, та в 
офф-лайн режимі у країнах набору громадян на навчання, зокрема Індії,  
Шрі-Ланці, Марокко. 

Для обраних студентів спеціально розроблені ознайомлюючі бесіди та 
підготовчі курси, проводяться анкетування для з’ясування їх профорієнтації 
та побажань щодо напрямків та особливостей навчання. 

З метою знайомства абітурієнтів, зокрема громадян Марокко, з 
університетом в цілому і мовою навчання, з 2020 р. реалізується проєкт 
«Дистанційне навчання в центрі підготовки іноземних громадян». 
Розроблений пакет фото і відео матеріалів з корисною інформацією  
про ЗДМУ та вступний онлайн міні-курс з української мови, зареєструватися 
на який і пройти могли всі охочі. Сторінкою проєкту зацікавилися більше 
тисячі користувачів. 

З використанням MS Teams проведено ознайомлювальний курс, 
спрямований на формування уявлення про специфіку майбутньої навчальної 
діяльності для кандидатів на навчання з Індії. До курсу включено анатомію, 
медичну біологію, медичну фізику, хімію, українську мову та країнознавство.  

У звітному періоді на І та ІІ міжнародних факультетах  навчається 
близько 3200 іноземних громадянин з 38 країн світу. У 2020 р. до 
університету зараховано 793 іноземних громадян (з них 175 осіб − на  
І міжнародний факультет (довузівський етап навчання), 271 особа у вересні-
листопаді, та у січні – квітні – 347 осіб − на ІІ міжнародний факультет).  
На етапі післядипломної освіти навчається 105 іноземних громадян (клінічна 
ординатура). На довузівський етап навчання прибули громадяни з 6 країн: 
Марокко – 138, Еквадор – 29, Нігерія – 5, Туніс – 1, Туреччина – 1,  
Колумбія −1; з 12 країн на основне навчання: Болгарія – 48, Еквадор – 23, 
Замбія – 2, Індія – 316, Іспанія – 1, Канада – 1, Ліван – 2, Марокко – 154, 
Нігерія – 9, Сирія – 4, Туніс – 1, Туреччина – 4, Узбекистан – 1. 

На ІІ міжнародному факультеті навчаються студенти з 37 країни світу, 
найбільше студентів з: Індії – 1475 особа; Марокко – 827; Болгарії – 282; 
Нігерії – 214; Еквадору – 112; Узбекистану – 22; Туркменістану – 16;  
Тунісу – 17; Гани – 12; Зімбабве – 14; Узбекистану – 22. Англійською мовою 
навчалися 2142 особи. Шестирічний курс навчання англійською мовою за 
фахом «Лікувальна справа» закінчили 105 іноземних громадян. 
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Триває робота з розширення міжнародної співпраці з провідними 
університетами світу. Діє 51 договір про співпрацю з іноземними 
університетами та науковими закладами, 4 з яких підписані у 2020-2021 рр.: 
Австрія − Віденська приватна клініка; фірма Corin-Austria;  
Білорусь − Білоруський ДМУ, Вітебський ДМУ, Гродненський ДМУ; 
Болгарія − Медичний університет у м. Пловдив; Бразилія − Університет  
м. Форталеза, Університет штату Амазонас, Федеральний університет  
Мінас-Жерайс; В’єтнам − Університет медицини та фармації Хюе, 
Ханойський медичний університет; Вірменія − Медичний інститут  
ім. Меграбяна; Грузія − Тбіліський ДМУ, Університет Кутаїсі, Університет 
«Нью Віжен»; Естонія − Талліннське вище медичне училище;  
Індія − Шрі Шрі Холістік Хоспітал; Казахстан − Карагандинський ДМУ, 
Медичний університет Астана; Канада − Канадор Коледж; Китай − 
Хубейський університет медицини; Колумбія − Університет прикладних та 
природничих наук; Латвія − Ризький університет ім. Страдіня;  
Литва − Вільнюський університет, Університет Вітовта Великого, 
Університет прикладних наук м. Утена; Мексика − Автономний університет 
Нижньої Каліфорнії, Мексікалі; Молдова − Державний медичний і 
фармацевтичний університет ім. Миколи Тестеміцану; Німеччина − 
Університет прикладних наук Нойбранденбурга; Польща − Вроцлавський 
університет, Медичний університет в Білостоці, Сілезький технологічний 
університет; США − Національний інститут здоров’я; Таджикистан − 
Таджикський ДМУ ім. Абуалі ібн Сіна; Туреччина − «Меді Тюрк», 
Університет Анкари, Університетський госпіталь Коч, Університет  
Ондокуз-Майіс; Узбекистан − Бухарський ДМУ ім. Абу Алі ібн Сіна; 
Франція − фонд Mérieux; Хорватія − Університет ім. Йосипа Юрая 
Штросмайера; Чехія − Остравський університет, Університет Палацького в 
Оломоуці; Швейцарія − Швейцарський інститут; Шрі-Ланка − Центральний 
інститут науки та технології. 

З огляду на пандемію більшість міжнародних зустрічей відбувалася у 
дистанційному форматі. Так, 8 квітня ЗДМУ взяв участь у семінар-зустрічі 
представників навчальних закладів Канади та українських ЗВО онлайн на 
платформі PINE від Посольства Канади в Україні, результатом якого  
стало налагодження звязків із Посольством Канади в Україні, Англійською 
школою Канади, Університетом Торонто та Університетом Трент. 10 червня 
відбулася  віртуальні зустрічі регіонів України з Литвою Запоріжжя-Вільнюс 
для налагодження контактів, до участі  у якій приєдналися близько  
40 українських та 15 литовських організацій.  

ЗДМУ співпрацює з такими асоціаціями, як Міжнародна Асоціація 
університетів (IAU), Міжнародна асоціація медичної освіти (AMEE), 
Асоціація медичних вузів в Європі (AMSE), Європейська організація 
міжнародної освіти (ЕАІЕ), та є членом міжнародних асоціацій як: 
Європейське товариство кандидатських досліджень в галузі біомедицини та 
охорони здоров'я (ORPHEUS), Міжнародна стоматологічна студентська 
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Асоціація (IADS), Європейська Фармацевтична Студентська Асоціація 
(EPSA), Студентська національна медична асоціація (SNMA), Європейська 
студентська медична асоціація (EMSA) – з жовтня 2020 р. ЗДМУ є повним 
членом асоціації, Всеукраїнська молодіжна організація студентів-медиків 
(UMSA), Національний інформаційний центр академічної мобільності ENIC 
UKRAINE (UaReNet). У вересні 2020 року відбулася онлайн-асамблея  
IADS – Міжнародної  Асоціації студентів-стоматологів, у якій вперше взяв 
участь наш університет. 

Університет бере участь у рейтингах QS World University Rankings,  
The World University Ranking, THE та U-Multirank. 

23 червня університет приєднався до Китайсько-Українського 
Університетського Альянсу, в рамках якого планується: дуальна зайнятість 
викладача, короткострокові та довгострокові студентські обміни між Китаєм 
та Україною, розвиток онлайн-освіти між Китаєм та Україною, спільні 
наукові дослідження.  

За звітний період викладачі, члени ректорату та здобувачі освіти ЗДМУ 
взяли участь в он-лайн та офф-лайн стажуваннях, літніх школах:  

• Чеський центр у Києві − он-лайн стажування з курсу «Медична 
допомога новонародженим» (вересень 2020 р., 13 викладачів).  

• вебінар «Європейська система охорони здоров'я на прикладі 
Польщі» (5 листопада 2020 р.).  

• он-лайн кейс-чемпіонат для ЗВО України від «Серв’є» (грудень 
2020 р., студентка  5 курсу I фармацевтичного факультету Юлія Старостенко 
посіла 1 місце). 

• Вища Школа Інформаційних Технологій в Катовіце, Польща 
(грудень 2020 – квітень 2021 рр., 1 викладач).  

• Міжнародна студентська предметна онлайн-олімпіада з нормальної 
фізіології, НАО Західно-Казахстанський медичний університет імені Марата 
Оспанова (28 квітня 2021 р., 6 студентів). 

• Центр ІОТ "PNU EcoSystem" Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника (травень 2021 р., 2 викладачі).  

• Студія онлайн-освіти EdEra, Швейцарсько-український проєкт 
DECIDE — «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» −  
Курс "BLEND_IT. Змішане навчання" (травень-червень 2021 р., 3 викладачі).  

• Літня школа з менеджменту проєктів, Клузький університет імені 
Бабеша-Бойяї, Румунія – (червень-липень 2021 р., 1 представник відділу 
міжнародних зв’язків). 

Стажування у Східній літній школі, Варшавський університет, Польща 
(липень 2021 р., 1 викладач).  

У червні 2021 ЗДМУ відвідали представники Автономного 
університету Нижньої Каліфорнії (Мексика), які прочитали лекції в галузі 
ортодонтії для студентів, інтернів та викладачів ЗДМУ.  

З 2019 р. ЗДМУ бере участь в проєкті  DEEPRAFT фармацевтичної 
компанії Pfizer, Inc. з навчання лікарів  та підвищення обізнаності пацієнтів 
щодо фібриляції передсердь і венозної тромбоемболії на базі розроблених  
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2 кейсів (для лікарів) та 10 вігнетів (для пацієнтів) з віртуальними 
пацієнтами. За час реалізації проєкту відбулося 11 онлайн зустрічей, 5 з них – 
у 2020 – 2021 н. р. Проведені бесіди з 160 пацієнтами щодо ризиків та 
подолання цих недуг. У жовтні 2020 р. відбулася он-лайн конференція для 
лікарів та стейкхолдерів з ФП та ВТЕ, яка охопила близько 30 учасників. 

З жовтня 2020 р. ЗДМУ разом із Національним науковим центром 
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», 
Комунальним некомерційним підприємством «Запорізький регіональний 
фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» 
Запорізької обласної ради, та Харківським національним медичним 
університетом (ХНМУ) є учасником проєкту грантової програми  
Фонду цивільних досліджень та розвитку США «Створення туберкульозного 
(ТБ)-порталу випадків захворювання мікобактеріями туберкульозу в Україні» 
(терміни виконання 25.09.2020-01.11.2023). З квітня 2021 в рамках цього ж 
фонду у співпраці з ХНМУ є учасником проєкту з «Вивчення мікробіоти 
кишківника і мікобактерій туберкульозу з харкотиння у хворих на 
мультирезистентний туберкульоз легень методом метогеномного 
секвенування» (терміни виконання 09.04.2021-01.11.2024). 

В рамках реалізації обох проєктів триває набір матеріалу,  створення та 
наповнення туберкульозного (ТБ)-порталу випадків захворювань на 
мікобактерії туберкульозу з України. Проведена відкрита лекція «Introduction 
to TB Portals – a multi-national collaboration to advance TB research through data 
sharing and analysis» для викладачів, аспірантів, докторантів та студентів 
23.03.21 р. (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_16.html). 

З березня по червень ЗДМУ був учасником освітнього проєкту від 
Представництва Європейського Союзу в Україні “EU Study Days», зокрема  
11 он-лайн модулях проєкту та зустрічі із заступником голови 
представництва ЄС в Україні паном Ремі Дюфло.  

Стажування студента ЗДМУ у рамках програми Erasmus + та 
укладеного договору на період 2020-2023 рр. із університетом Ондокуз Маїз 
(Самсун, Туреччина) перенесене у зв’язку з пандемією на наступний 
навчальний рік. З тієї ж причини перенесено реалізацію програми 
академічної мобільності студентів від програми Дім Європи. Реалізація 
мобільності планується у 2021-2022 навчальному році. 

Університет подав заявки на прийом іноземних провідних професорів 
від програми Фулбрайт (Америка) та SES (Німеччина).  

 

http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_16.html
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

ФАХОВІ ЖУРНАЛИ ЗДМУ 
 

Наукові фахові журнали університету входять до нового переліку фахових 
видань МОН України: «Запорожский медицинский журнал» та «Патологія» 
віднесені до категорії «А», «Актуальні питання медичної та фармацевтичної 
науки та практики» - до категорії «Б». «Запорожский медицинский журнал» 
та «Патологія» включені до рейтингу Міністерства освіти і науки Польщі.  

Наукометрична база Web of Science, у яку включені два наукові журнали 
університету – «Запорожский медицинский журнал» та «Патологія», додала 
185 статтей, опублікованих в «Запорожском медицинском журнале»  
(всього у профілі журналу 863 статті за 2015-2021 роки), та 71 статтю 
журналу «Патологія» (всього у профілі журналу 374 статті за 2015-2021 
роки). Водночас, зростає цитованість статей, опублікованих в журналах,  
що позитивно позначається на індексі Гірша, який для «Запорожского 
медицинского журнала» зріс до 6 пунктів, для журналу «Патологія» −  
3 пункти. 

Журнали ЗДМУ включені до бібліотек більш як 140 університетів 
світу, зокрема Єльського, Кембріджського і Стенфодрського, а також 
Université de Bordeaux, Wroclaw Medical Uniwersity, University of New 
Brunswick, Brooklyn College, Toronto Public Library, Colorado State University, 
University of Wyoming Libraries, CSU-Pueblo Library, University of Victoria 
Libraries, Auckland University of Technology Library, University of Canterbury 
Library,  Red Universia, Queensland University of Technology, University of 
Queensland, Charles Sturt University Library, National Taiwan Normal University 
Library, Masader – Oman Virtual Science Library, The University of Reunion 
Island, NCCU Library National Cheng-chi University Library Taipei, Vietnam 
National University, Singapore Management University, Stanford University, 
University of Pennsylvania та інших. 

У профілях журналів в Директорії журналів відкритого доступу (DOAJ) 
індексується 1245 «Запорожского медицинского журнала», 581 стаття 
журналу «Патологія» та 470 статей журналу «Актуальні питання 
фармацевтичної і медичної науки та практики». Присутність профілів 
журналів у DOAJ підвищує помітність публікацій для пошуковиків та 
наукометричних баз, впливає на цитованість.   

 
За результатами наукової та навчально-методичної діяльності в  

2020-2021 навчальному році співробітниками університету видано  
20 монографій, 20 підручників, з них з грифом МОН України – 1, грифом 
МОЗ України – 1, з грифом Вченої ради – 13 підручників, з грифом ЦМР – 5. 
Посібник затверджений Правлінням Української асоціації сімейної  
медицини – 1. Навчальних та навчально-методичних посібників, 
затверджених Вченою радою ЗДМУ – 9. Видано 671 навчально-методична 
робота для використання в освітньому процесі. 
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Монографії – 20 
1. Гуманітарні виміри сучасної медичної освіти: міждисциплінарний діалог. 

Колективна монографія. / відп. ред. Д. А. Москвітіна. Запоріжжя : ЗДМУ, 
2020. 172 с. ISBN 978-966-417-193-Х. 

2. Инновационная наука, образование, производство и транспорт : техника и 
технологии, информатика, транспорт, архитектура. Книга 2. Часть 1 : серия 
монографий. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2019. 180 с. (Серия «Инновационная 
наука, образование, производство и транспорт»; № 2). ISBN 978-617-7414-78-9. 
(Панченко О. В., Строителева Н. И., Червоный И. Ф. Образование 
борсодержащих комплексов в монокристаллах кремния. С. 14-45. 
https://doi.org/10.30888/2707-1685.2019-02-01-004). 

3. Норма в психиатрическом измерении. Монография. / В. В. Чугунов. Львов : 
Издатель Марченко Т. В., 2020. 632 с. ISBN 978-617-7937-04-2. 

4. Оптимізація тренувального процесу в гандболі з урахуванням специфічних 
особливостей жіночого організму. Монографія / Дядечко І. Є., Клопов Р. В., 
Дорошенко Е. Ю. Запоріжжя: Запорізький національний університет,  
2019. 232 с. ISBN 978-966-599-576-0. 

5. Організаційно-виховна робота з іноземними студентами в ЗДМУ. /  
Бідзіля П. О., Утюж І. Г., Жадько В. А. Дідик С. С., Авраменко А. І., 
Васецька Л. І., Ганошенко Ю. А., Гайдук Л. П., Гейченко К. І., Спиця Н. В. 
Запоріжжя, 2021. 68 с. 

6. Постинсультные патологические синдромы: патогенез, клиника, лечение. 
Монография. / Шевченко Л. А., Боброва В. И., Боброва Е. В. Запорожье : 
«Просвита», 2020. 204 с. ISBN 978-966-653-504-0 

7. Похідні 4-аміно та 3-тіо-1,2,4-тріазолу як потенційні лікарські засоби. 
Монографія. 2-ге вид., стереотип. / Колесник Ю. М., Каплаушенко А. Г., 
Книш Є. Г., Панасенко О. І., Щербак М. О., Самелюк Ю. Г. Львів: 
Видавництво «Магнолія 2006», 2021. 284 с. ISBN 978-617-574-170-2. 

8. Презентативний проспект країн, студенти з яких навчаються в ЗДМУ. / 
Бідзіля П. О., Жадько В. А., Дідик С. С., Беспала Л. В., Главацький О. М., 
Кандибей К. І., Кірсанова О. В., Лебединець М. Г., Лукіна А. М.,  
Мазулін Г. В., Попович А. П., Самелюк Ю. Г., Соколовська І. А. Запоріжжя : 
ЗДМУ, 2021. 160 с. 

9. Профілактична медицина і громадське здоровʼя: проблеми, пріоритети, 
перспективи. Монографія. / Гребняк М. П., Кірсанова О. В., Таранов В. В., 
Мікрюкова Н. Г. Запоріжжя: 2020. 172 с. ISBN 978-966-653-516-3. 

10. Раннє втручання в психоз (нові діагностичні та терапевтичні парадигми) : 
колективна монографія / за ред. П. В. Волошина, Н. О. Марути. Харків : 
Видавець Строков Д. В., 2019. ISBN 978-966-2571-15-8. 335 с. (Чугунов В. В., 
Данілевська Н. В. Обсесивноподібний (псевдообсесивний) первинний епізод 
шизофренії: клініка, патогенез, диференціальна діагностика. С. 289-310). 

11. Українознавство в персоналіях - у системі вищої медичної освіти. 
Монографія. Книга 4. / за заг. ред. В. А. Качкана. Івано-Франківськ : 
Видавництво ІФНМУ, 2020. 268 с. ISBN 978-966-428-498-8. (Жадько В. А. 
Григорій Сковорода як філософ-терапевт. С. 64-70. Турган О. Д. 
Яснозбройний українець - Юрій Липа. С. 235-245; Утюж І. Г., Спиця Н. В. 
Філософія «Оптимального життя» Миколи Амосова. С. 246-253). 
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12. Філософія та педагогіка як медицина людської душі. Хрестоматія та науково-
аналітичні коментарі. Монографія. / Жадько В. А. Львів : Видавництво  
ПП «Новий світ-2000», 2020. 512 с. ISBN 978-617-7519-64-4. 

13. Фітотерапія та лікарські косметичні засоби в дерматології та косметології. 
Монографія. / Кілєєва О. П., Гудзенко О. П., Бушуєва І. В. Запоріжжя – 
Рубіжне : ЗДМУ – ДЗ ЛДМУ, 2019. 116 с. ISBN 978-966-653-496-1. 

14. Medical theory : collective monograph / Bulavenko O., Muntіan O., Muntіan М., 
Yarovenko A. etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2020. 
84 р. https://doi.org/10.46299/isg.2020.MONO.MED.II (Borisenko N., Bushueva I., 
Gubenko I. The design of immunostimulants and adjuvants used for the treatment 
and prevention of animal diseases. pp. 47-50.) 

15. Modern approaches to philological studies : collective monograph /  
O. L. Klymenko, N. V. Kobchenko, O. V. Kosovych, A. O. Kuzmenko, etc. Lviv-
Toruń : Liha-Pres, 2020. 240 p. ISBN 978-966-397-196-4. (Grebeniuk T. V. The 
world of fear in the hillarion pavliuk’s novel “The madman’s dance”, pp. 216-235. 
https://doi.org/10.36059/978-966-397-196-4/216-235). 

16. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the 
European Union : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 
2020. 1162 p. ISBN 978-9934-588-43-3. (Кучеренко Д. С., Гамбург Л. С. 
Понятійно-правове мислення у Стародавній Греції: від Сократа до Платона. 
pp. 800-820. https://doi.org/10.30525/978-9934-588-43-3/2.13). 

17. Modern Technologies in the Education System: Katowice Shool of Technology. 
Monograph 26 / ed. by M. Ekkert, I. Ostopolets. 383 р. ISBN 978-83-955125-1-3. 
(Vasetska L. Informatization of models training of non-native language for foreign 
listeners at the pre-university stage of training. Васецька Л. Інформатизація 
моделей навчання нерідної мови іноземних слухачів на довузівському етапі 
підготовки. С. 146-153). 

18. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries : 
monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. 
472 p. ISBN 978-9934-588-15-0. (Zakusilova T. The management development of 
pedagogical skills of teachers-clinicists of the higher medical education institution. 
pp. 164-185. https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0-9). 

19. Scientific basis of modern medicine : collective monograph / Rusnak I., 
Kotsyubynska Yu., Zhivchenko K., etc. Іnternational Science Group. Boston : 
Primedia eLaunch, 2020. 240 р. https://doi.org/10.46299/ isg.2020.MONO.MED.I. 
(Popova Ya., Mazulin A., Mazulun G., Ostapenko A. The components content of 
essential oil of CIRSIUM ARVENSE (L.) scop. herbs. pp. 75-85). 

20. Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU 
countries : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 
P. 1. 772 p. ISBN 978-9934-588-55-6. (Дяченко М. Д., Закусилова Т. О. 
Проблема професійної підготовки майбутніх фахівців із громадського 
здоров’я: зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи. pp. 234-249. 
https://doi.org/10.30525/978-9934-588-37-2.1.14). 

 
Підручники з грифом МОН України – 1 

1. Онкологія. Підручник. / Шевченко А. І., Колесник О. П., Шевченко Н. Ф., 
Сидоренко О. М., Каджоян А. В., Левик О. М., Савченко Є. І.,  
Полковніков А. Ю. Вінниця: Нова Книга, 2020. 488 с. ISBN 978-966-382-791-9. 
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Підручники з грифом ЦМК МОЗ України – 1 
1. Загальна хірургія. Підручник. За ред. Березницького Я. С., Захараша М. П., 

Мішалова В. Г., Шідловського В. О. (Від ЗДМУ – Ганжий В.В.).  
2-ге вид. Вінниця: Нова Книга, 2020. 344 с.  
ISBN 978-966-382-847-3. 

 
Підручники затверджені Вченою радою – 13 

1. Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень. Підручник для 
студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Технології медичної 
діагностики та лікування». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / Михайловська Н. С., 
Стецюк І. О., Кулинич Т. О., Антипенко О. О. Запоріжжя, 2021. 363 с. 

2. Загальна практика – сімейна медицина. Підручник для студентів VI курсу 
медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / 
Михайловська Н. С., Шершньова О. В., Грицай Г. В., Кулинич Т. О.,  
Лісова О. О., Стецюк І. О. Запоріжжя, 2020. 714 с. 

3. Клінічна фармакологія. Підручник. / За ред. О. М. Біловола. (Від ЗДМУ – 
Крайдашенко О. В., Кремзер О. О., Свинтозельський О. О.). Вінниця:  
Нова Книга, 2021. 544 с. ISBN 978-966-382-873-2.  

4. Перші кроки з українською. Частина І. Підручник для слухачів – іноземних 
громадян довузівського етапу підготовки. / Васецька Л. І., Манаева Г. С., 
Гроссу Н. В., Савченко Л. А., Черновол О. Г. Запоріжжя, 2021. 228 с. 

5. Перші кроки з українською. Частина ІІ. Підручник для слухачів – іноземних 
громадян довузівського етапу підготовки. / Васецька Л. І., Соловйова О. В., 
Манаева Г. С., Давидова., І. В., Завгородня Д. О., Новікова І. Г., Сіра Л. І., 
Черновол О. Г. Запоріжжя, 2021. 417 с. 

6. Побічна дія ліків. Підручник. / Бухтіарова Т. А., Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О., 
Бухтіярова Н. В., Самура І. Б., Нагорна О. О., Моргунцова С. А., 
Тихоновський О. В., Єгоров А. А., Риженко В. П. Запоріжжя, 2020. 430 c. 

7. Пропедевтичні основи знань про дитинство. Підручник для студентів  
ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності 222 «Медицина». / Іванько О. Г., 
Круть О. С., Пацера М. В., Пащенко І. В., Підкова В. Я., Радутна О. А., 
Скрипникова Я. С., Соляник О. В., Товма А. В., Безсмертна Ж. В., Дейнега В. А., 
Бондаренко В. М. Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021. 420 с.  
ISBN 978-617-7937-31-8. 

8. Українська мова від А до Я. Підручник для студентів – іноземних громадян І-ІІ 
курсів медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Гейченко К. І., 
Цупікова О. А., Агіна О. І., Коновальчук Н. О., Гриценко О. В. Запоріжжя, 
2021. 582 с. 

9. 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., Зайченко Г. В. Вінниця : Нова Книга, 
2021. 472 с. ISBN 978-966-382-876-3. 

10. Хірургічні хвороби. Частина І. Підручник для студентів VІ курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Никоненко А. О., 
Грушка В. А., Головко М. Г., Гайдаржі Є. І., Перцов І. В., Матерухін А. М., 
Матвєєв С. О., Вільданов С. Р., Зубрик І. В. Запоріжжя, 2021. 277 с. 

11. Хірургічні хвороби. Частина ІІ. Підручник для студентів VІ курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Никоненко А. О., 
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Грушка В. А., Головко М. Г., Гайдаржі Є. І., Перцов І. В., Матерухін А. М., 
Матвєєв С. О., Вільданов С. Р., Зубрик І. В.  Запоріжжя, 2021. 302 с. 

12. Хірургія. Підручник. За ред. Березницького Я.С. (Від ЗДМУ –  
Клименко В.М., Никоненко О.С., Никоненко А.О.) Вінниця: Нова книга, 
2020. 528 с. ISBN 978-966-382-847-3. 

13. Traumatology and orthopedics. Part ІI. Specific issues of traumatology and 
orthopedics. (Травматологія та ортопедія. Частина ІІ. Окремі питання 
травматології та ортопедії). Підручник для студентів – іноземних громадян  
V курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». Електронне 
видання. / Головаха М. Л., Кожем’яка М. О., Масленніков С. О., Білих Є. О. 
Запоріжжя, 2020. 14 Mb. (англ.). 
 

 
 
Підручники затверджені ЦМР – 5 

1. Oncology. Підручник. / Шевченко А. І., Колеснік О. П., Шевченко Н. Ф., 
Сидоренко О. М., Каджоян А. В., Левик О. М., Савченко Є. І.,  
Полковніков А. Ю. Вінниця: Нова Книга, 2020. 496 с. ISBN 978-966-382-839-8. 

2. Гідротерапія. Підручник для студентів ІІІ-ІV курсів медичних факультетів 
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». / Михалюк Є. Л.,  
Резніченко Ю. Г. Запоріжжя, 2021. 152 с. 

3. Науково-доказова практична діяльність у фізичній реабілітації. Підручник. / 
Михалюк Є. Л., Резніченко Ю. Г. Запоріжжя, 2020. 104 с. 

4. Основи здорового способу життя. Підручник для студентів  
медичних факультетів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». / 
Михалюк Є. Л., Резніченко Ю. Г. Запоріжжя, 2021. 160 с. 

5. Терапевтичні вправи. Підручник. / Михалюк Є. Л., Резніченко Ю. Г. 
Запоріжжя, 2020. 228 с. 
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Посібник затверджений Правлінням Української асоціації сімейної 
медицини – 1  

1. Медицина за Девідсоном: принципи і практика. Посібник. Пер. 23-го англ. 
вид.: у 3 т. Т. 1 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана,  
Марка В. Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона; наук. ред. пер.: В’ячеслав Ждан, 
Лілія Бабінець, Людмила Пасієшвілі, Валентина Величко, Наталія 
Михайловська. Київ : ВСВ «Медицина», 2020. 258 с. 

 
Навчальні та навчально-методичні посібники затверджені  
Вченою радою – 9 

1. Клінічна фармація. Навчально-методичний посібник для семінарських та 
практичних занять слухачів передатестаційних циклів підвищення 
кваліфікації провізорів спеціальностей «Загальна фармація», «Організація та 
управління фармацією», «Аналітично-контрольна фармація». / Білай І.М., 
Михайлюк Є.О. Запоріжжя, 2020. 176 с. 

2. Концепція розвитку Запорізького державного медичного університету /  
За ред. Колесника Ю. М. Запоріжжя, 2020. 192 c. 

3. Лікування та профілактика COVID-19. Охорона психічного здоров’я в умовах 
пандемії. Навчальний посібник. / О. Є. Абатуров, О. О. Буйко, Є. О. Гречуха 
та ін. за ред. О. Є. Абатурова, С. О. Крамарьова, Л. М. Юр’євої.  
Львів : Видавець Марченко Т. В., 2020. 252 с. ISBN 978-617-7937-00-0.  
(Від ЗДМУ – Чугунов В. В., Курило В. О., Гук Г. В.). 

4. Методичний посібник з питань ефективного управління забезпечення інтересів 
та потреб периферійних населених пунктів при розподілі ресурсів в складі 
Волноваської об’єднаної територіальної громади на засадах доброчесності, 
відкритості та підзвітності місцевої влади. / Аніщенко М. А.,  
Жовтоножко Д. В., Кирилова Т. Ю., Кузьмін В. В. ГО «Біологічний щит». 
Запоріжжя, 2020. 48 с. 

5. Ортопедичне лікування захворювань тканин пародонта / Возний О. В., 
Фастовець О. О., Возна І. В., Шабля А. В. Дніпро-Запоріжжя, 2019. 133 с. 

6. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб  
органів травлення. Навчальний посібник. / Кисельов С. М., Лашкул Д. А., 
Назаренко О. В., Богослав Т. В., Бондаренко О. П., Сапронова Ж. Е. 
Запоріжжя, 2021. 252 с. 

7. Основи молекулярної біології. Навчальний посібник. Вид. 2-ге доповн. / 
Павліченко В. І., Булик Р. Є., Кушнірик О. В. (Від ЗДМУ –  
Павліченко В. І.).Чернівці : БДМУ, 2020. 436 с. ISBN 978-966-697-403-0.  

8. Технологія ліків. Спиртометрія. Навчально-методичний посібник. /  
Мазулін О. В., Остапенко А. О., Шпичак О. С., Тихонов О. І., Логвін П. А., 
Смойловська Г. П., Мазулін Г. В., Малюгіна О. О. (Від ЗДМУ –  
Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Мазулін Г. В., Малюгіна О. О.). 
Запоріжжя : видавець ФОП Мокшанов В. В., 2021. 286 с.  
ISBN 978-617-7520-86-2. 

9. Філософія: терміни і поняття. Навчальний енциклопедичний словник. /  
За ред. В. Л. Петрушенка. (від ЗДМУ – Жадько В. А.). Львів:  
«Новий Світ-2000», 2020. 492 с. ISBN 978-617-7519-43-9. 
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Навчальні посібники, затверджені ЦМР ЗДМУ – 270 
1. Академічна доброчесність. Навчальний посібник для студентів І курсу 

медичних та фармацевтичних факультетів. / Гребенюк Т. В. Запоріжжя,  
2021. 138 с. 

2. Алгоритм діагностики та лікування деменції. Навчальний посібник для 
самостійної роботи лікарів-інтернів спеціальністей «Неврологія», 
«Психіатрія», «Загальна практика - сімейна медицина», лікарів-неврологів, 
сімейних лікарів. / Козьолкін О. А., Ревенько А. В., Мєдвєдкова С. О. 
Запоріжжя, 2021. 96 с. 

3. Анатомія людини. Конспект лекцій для студентів І-ІІ курсів медичних 
факультетів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». / 
Григор’єва О. А., Світлицький А. О. Запоріжжя, 2020. 171 с. 

4. Аптечна технологія ліків. М’які лікарські форми. Навчальний посібник для 
самостійної підготовки студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Пухальська І. О., Литвиненко 
Т. М., Малецький М. М., Лисянська Г. П., Романіна Д. М., Гладишева С. А., 
Каплаушенко Т. М. Запоріжжя, 2021. 139 с. 

5. Аптечна технологія ліків. Рідкі лікарські форми. Навчальний посібник для 
самостійної підготовки студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Пухальська І. О., Литвиненко 
Т. М., Малецький М. М., Лисянська Г. П., Романіна Д. М., Гладишева С. А., 
Каплаушенко Т. М. Запоріжжя, 2021. 171 с. 

6. Аптечна технологія ліків. Стерильні та асептичні лікарські форми. 
Навчальний посібник для самостійної підготовки студентів ІІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Пухальська І. О., Литвиненко Т. М., Малецький М. М., 
Лисянська Г. П., Романіна Д. М., Гладишева С. А., Каплаушенко Т. М. 
Запоріжжя, 2021. 141 с. 

7. Аудит фінансово-господарської діяльності у фармації. Навчальний посібник 
для провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Укладач : 
Яковлева О. С. Запоріжжя, 2021. 86 с. 

8. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів І курсу 
медичних та фармацевтичних факультетів спеціальностей «Медицина», 
«Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» та  
студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Фізична терапія, 
ерготерапія». / Мирний С. П. Запоріжжя, 2020. 158 с. 

9. Биофармация. Модуль 1. Навчальний посібник для самостійної роботи 
студентів – іноземних громадян V курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр» фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація» денної та заочної форм навчання. / Гладишев В. В.,  
Бірюк І. А., Курінний А. В., Пучкан Л. О., Ал Зедан Фаді. Запоріжжя,  
2020. 107 с. (рос.). 

10. Биофармация. Модуль 1. Навчальний посібник для самостійної роботи 
студентів – іноземних громадян V курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр» фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація» денної та заочної форм навчання. / Гладишев В. В.,  
Бірюк І. А., Курінний А. В., Пучкан Л. О., Ал Зедан Фаді. Запоріжжя,  
2020. 107 с. (рос.). 
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11. Биофармация. Модуль 1. Навчальний посібник для студентів – іноземних 
громадян V курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація» денної та заочної форм навчання. / Гладишев В. В., Бірюк І. А., 
Курінний А. В., Пучкан Л. О., Ал Зедан Фаді. Запоріжжя, 2020. 72 с. (рос.). 

12. Біологічна хімія. Розділ 1. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм 
вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція. Навчальний посібник для 
студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія» та 
студентів II курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія»,  
які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста змішаної форми навчання. / Александрова К. В., Швець В. М. 
Запоріжжя, 2021. 174 с. 

13. Біологічна хімія. Розділ 2. Обмін складних білків. Молекулярна біологія. 
Біохімія міжклітинних комунікацій, тканин і фізіологічних функцій. 
Навчальний посібник для підготовки до іспиту «Крок-1» студентів  
ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія» та студентів  
ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія», які попередньо 
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста змішаної 
форми навчання. / Александрова К. В., Шкода О. С., Михальченко Є. К. 
Запоріжжя, 2021. 301 с. 

14. Біологічна хімія. Частина І. Навчальний посібник для самостійної підготовки 
студентів ІІ курсу медичних факультетів до ЄДКІ ЛІІ «Крок-1.  
Загальна лікарська підготовка». / Александрова К. В., Іванченко Д. Г.,  
Макоїд О. Б., Крісанова Н. В., Шкода О. С., Васильєв Д. А., Черчесова О. Ю., 
Михальченко Є. К., Пахомова О. О. Запоріжжя, 2021. 257 с. 

15. Біоорганічна хімія. Біологічно важливі класи біоорганічних сполук. 
Навчальний посібник для самостійної підготовки до практичних занять 
студентів І курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / 
Коваленко С. І., Кандибей К. І., Воскобойнік О. Ю., Казунін М. С.,  
Холодняк С. В., Антипенко О. М., Москаленко О. С., Мартиненко Ю. В., 
Ставицький В. В. Запоріжжя, 2021. 236 с. 

16. Біофармація. Модуль 1. Навчальний посібник для практичних занять 
студентів V курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація» денної та заочної форм навчання. / Гладишев В. В., Бірюк І. А., 
Курінний А. В., Пучкан Л. О., Ал Зедан Фаді. Запоріжжя, 2020. 70 с. 

17. Біофармація. Модуль 1. Навчальний посібник для самостійної  
роботи студентів V курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології парфумерно-
косметичних засобів» денної та заочної форм навчання. / Гладишев В. В., 
Бірюк І. А., Курінний А. В., Пучкан Л. О., Ал Зедан Фаді. Запоріжжя,  
2020. 99 с. 

18. Біофармація. Модуль 1. Навчальний посібник для студентів V курсу 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів» денної та 
заочної форм навчання. / Гладишев В. В., Бірюк І. А., Курінний А. В.,  
Пучкан Л. О., Ал Зедан Фаді. Запоріжжя, 2020. 74 с. 
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19. Біохімія шкіри та її придатків. Навчальний посібник для студентів  
ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація,  
промислова фармація». / Александрова К. В., Рудько Н. П., Макоїд О. Б., 
Черчесова О. Ю., Васильєв Д. А. Запоріжжя, 2021. 96 с. 

20. Вища математика і статистика. Математичний аналіз. Навчальний посібник 
для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Сергєєва Л. Н., 
Прокопченко О. Є. Запоріжжя, 2020. 118 с. 

21. Військова терапія. Модуль 2. Навчальний посібник для самостійної роботи 
при підготовці до практичних занять студентів V курсу медичних 
факультетів спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». /  
Візір В. А., Деміденко О. В., Садомов А. С. Запоріжжя, 2021. 151 с. 

22. Військова терапія. Модуль 2. Навчальний посібник для самостійної роботи 
студентів V курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», 
«Педіатрія». / Візір В. А., Деміденко О. В., Садомов А. С. Запоріжжя,  
2021. 167 с. 

23. Внутрішні хвороби. Використання небулайзерної терапії в комплексному 
лікуванні обструктивних захворювань легень. Навчальний посібник для 
лікарів-інтернів спеціальностей «Загальна практика – сімейна медицина», 
«Внутрішні хвороби». / Кривенко В. І., Непрядкіна І. В., Колесник М. Ю., 
Федорова О. П., Пахомова С. П., Качан І. С., Бородавко О. І. Запоріжжя, 
2021. 83 с. 

24. Внутрішні хвороби. Немедикаментозні методи лікування в гастроентерології. 
Навчальний посібник для лікарів-інтернів. / Кривенко В. І., Пахомова С. П., 
Качан І. С., Федорова О. П., Колесник М. Ю., Непрядкіна І. В., Бородавко О. І. 
Запоріжжя, 2021. 109 с. 

25. Внутрішні хвороби. Основні синдроми, пов’язані з метаболічними 
порушеннями у практиці лікаря загальної практики. Навчальний посібник 
для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика – сімейна  
медицина». / Кривенко В. І., Федорова О. П., Колесник М. Ю., Качан І. С., 
Непрядкіна І. В., Пахомова С. П., Бородавко О. І. Запоріжжя, 2021. 111 с. 

26. Внутрішні хвороби. Реноваскулярні та ренопаренхіматозні артеріальні 
гіпертензії: діагностика та лікування. Навчальний посібник для  
студентів ІV-VІ курсів медичних факультетів спеціальності «Медицина». / 
Шеховцева Т. Г., Долінна М. О. Запоріжжя, 2021. 85 с. 

27. Внутрішні хвороби. Стандарти діагностики та лікування остеопорозу. 
Навчальний посібник для лікарів-інтернів спеціальностей «Загальна  
практика – сімейна медицина», «Внутрішні хвороби». / Кривенко В. І., 
Бородавко О. І., Федорова О. П., Колесник М. Ю., Качан І. С.,  
Непрядкіна І. В., Пахомова С. П. Запоріжжя, 2021. 93 с. 

28. Внутрішні хвороби. Сучасні аспекти діагностики та лікування порушень 
ритму серця. Частина І. Навчальний посібник для лікарів-інтернів 
спеціальностей «Загальна практика – сімейна медицина», «Внутрішні 
хвороби». / Кривенко В. І., Качан І. С., Колесник М. Ю., Пахомова С. П., 
Федорова О. П., Непрядкіна І. В., Бородавко О. І. Запоріжжя, 2021. 100 с. 

29. Внутрішні хвороби. Функціональні розлади шлунково-кишкового тракту у 
практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини. Навчальний 
посібник для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика – сімейна 
медицина». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / Кривенко В. І., Бородавко О. І., 
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Федорова О. П., Колесник М. Ю., Качан І. С., Непрядкіна І. В., Пахомова С. П. 
Запоріжжя, 2021. 91 с. 

30. Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень. Практикум для 
студентів ІІI курсу медичних факультетів спеціальності «Технології  
медичної діагностики та лікування». /  Михайловська Н. С., Грицай Г. В., 
Коновалова М. О. Запоріжжя, 2021. 174 с. 

31. Внутрішня медицина. Ведення хворого з гострим коронарним синдромом. 
Навчальний посібник для студентів ІV курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Кисельов С. М., Лашкул Д. А., 
Сиволап В. Д. Запоріжжя, 2021. 201 с. 

32. Внутрішня медицина. Ендокринологія. Модуль 1. Змістовний модуль 1. 
Хвороби ендокринної системи: визначення, класифікації, діагностичні 
критерії. Навчальний посібник для студентів ІV курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Каджарян В. Г., Солов’юк О. О., 
Капшитар Н. І. Запоріжжя, 2020. 113 с. 

33. Внутрішня медицина. Модуль 2. Практикум для студентів ІV курсу  
медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / Михайловська Н. С., 
Шершньова О. В., Кулинич Т. О., Грицай Г. В. Запоріжжя, 2021. 70 с. 

34. Внутрішня медицина. Невідкладні стани в кардіології. Навчальний посібник 
для студентів VI курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», 
«Педіатрія». / Кисельов С. М., Лашкул Д. А. Запоріжжя, 2021. 143 с. 

35. Вроджені вади розвитку, які потребують хірургічної корекції. Пренатальна та 
постнатальна діагностика, методи лікування. Модуль 6. Навчальний посібник 
для самостійної роботи студентів V-VI курсів медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Спахі О. В., Лятуринська О. В., 
Макарова М. О., Пахольчук О. П. Запоріжжя, 2021. 131 с. 

36. Вторинні катаракти у дитячому віці: лікування та профілактика.  
Навчальний посібник для лікарів-інтернів спеціальності «Офтальмологія». / 
Саржевська Л. Е., Резніченко Ю. Г. Запоріжжя, 2020. 82 с. 

37. Гигиена и экология. Общие вопросы гигиены и экологии.  
Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Медицина». / Севальнєв А. І., Федорченко Р. А. 
Запоріжжя, 2021. 154 с. (рос.). 

38. Гігієна навколишнього середовища. Модуль 1. Навчальний посібник для 
практичних занять студентів III курсу медичного факультету спеціальності 
«Педіатрія», які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
«Молодший спеціаліст». / Севальнєв А. І., Федорченко Р. А., Шаравара Л. П., 
Кірсанова О. В., Куцак А. В., Соколовська І. А., Волкова Ю. В. Запоріжжя, 
2020. 184 с. 

39. Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку. Модуль 2. 
Навчальний посібник для практичних занять студентів ІІІ курсу  
медичних факультетів спеціальності 228 «Педіатрія». / Севальнєв А. І., 
Шаравара Л. П., Кірсанова О. В., Федорченко Р. А., Куцак А. В.,  
Соколовська І. А., Волкова Ю. В. Запоріжжя, 2020. 235 с. 

40. Гігієна та екологія. Радіаційна безпека при рентгенодіагностичних 
дослідженнях. Навчальний посібник для практичних занять студентів та 
студентів – іноземних громадян ІІ-IV курсів медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фізична терапія, 
ерготерапія», «Технології медичної діагностики та лікування» та студентів  
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ІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Севальнєв А. І., Костенецький М. І., Куцак А. В., Лемешко Л. Т., 
Терехов Р. Л. Запоріжжя, 2021. 106 с. 

41. Гігієна у фармації та екологія. Модуль 1. Навчальний посібник для 
практичних занять студентів та студентів – іноземних громадян II курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Севальнєв А. І., Шаравара Л. П., Кірсанова О. В., Федорченко Р. А., 
Куцак А. В., Соколовська І. А., Волкова Ю. В. Запоріжжя, 2020. 131 с. 

42. Гігієна у фармації та екологія. Модуль 2. Навчальний посібник для 
практичних занять студентів та студентів – іноземних громадян II курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Севальнєв А. І., Шаравара Л. П., Кірсанова О. В., Федорченко Р. А., 
Куцак А. В., Соколовська І. А., Волкова Ю. В. Запоріжжя, 2020. 127 с. 

43. Диспансерний нагляд за здоровими та хворими дітьми в умовах поліклініки. 
Невідкладна  допомога при основних невідкладних станах. Навчальний 
посібник для студентів VІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Леженко Г. О., Резніченко Ю. Г., Гиря О. М., Ярцева М. О. 
Запоріжжя, 2021. 120 с. 

44. Диференційна діагностика анемій. Навчальний посібник для студентів  
ІV курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / 
Кисельов С. М., Назаренко О. В. Запоріжжя, 2020. 112 с. 

45. Диференційна діагностика коклюшу у дітей раннього віку. Невідкладна 
допомога при апное. Навчальний посібник для студентів VI курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Усачова О. В., 
Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Сіліна Є. А., Дралова О. А. Запоріжжя,  
2021. 98 с. 

46. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів 
дихання у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах. 
Навчальний посібник для студентів VІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Леженко Г. О., Резніченко Ю. Г., Гиря О. М., 
Ярцева М. О. Запоріжжя, 2021. 108 с. 

47. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів сечової 
системи у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах. 
Навчальний посібник для студентів VІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Леженко Г. О., Резніченко Ю. Г., Лебединець О. М., 
Чудова Н. І., Погрібна А. О. Запоріжжя, 2021. 102 с. 

48. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів 
травлення у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах. 
Навчальний посібник для студентів VІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Леженко Г. О., Резніченко Ю. Г., Гиря О. М., 
Ярцева М. О. Запоріжжя, 2021. 104 с. 

49. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи 
кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах. 
Навчальний посібник для студентів VІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Леженко Г. О., Резніченко Ю. Г., Лебединець О. М., 
Чудова Н. І., Погрібна А. О. Запоріжжя, 2021. 120 с. 

50. Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та 
системних васкулітів у дітей. Навчальний посібник для студентів ІV-VІ 
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курсів медичних факультетів спеціальності «Педіатрія». / Недєльська С. М., 
Шумна Т. Є., Мазур В. І., Пахольчук О. П., Кузнєцова О. Д., Кляцька Л. І., 
Тарасевич Т. В., Жиленко І. О., Ярцева Д. О., Бессікало Т. Г., Акулова О. Ю., 
Запоріжжя, 2020. 78 с. 

51. Диференційний діагноз інфекційних хвороб з ураженням дихальних шляхів 
(грип, парагрип, аденовірусна інфекція, респіраторно-синцитіальна інфекція, 
риновірусна інфекція, COVID-19 (SARS-CoV-2). Інфекційні хвороби, що 
перебігають із клінікою типової та атипової пневмонії: респіраторний 
мікоплазмоз, орнітоз, легіонельоз. Навчальний посібник для студентів  
VI курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / 
Рябоконь О. В., Ушеніна Н. С., Оніщенко T. Є., Оніщенко Н. В., Задирака Д. А. 
Запоріжжя, 2021. 78 с. 

52. Діагностика і профілактика захворювань та травм, що виникають внаслідок 
нераціональних занять спортом. Навчальний посібник для студентів ІV курсу 
медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», 
«Стоматологія». / Михалюк Є. Л., Сиволап В. В. Запоріжжя, 2021. 112 с. 

53. Діагностика та лікування захворювань органів дихання у людей похилого 
віку. Навчальний посібник для студентів ІV курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Кисельов С. М., Сиволап В. Д., 
Земляний Я. В. Запоріжжя, 2020. 83 с. 

54. Діагностика туберкульозу у дітей. Навчальний посібник для підготовки до 
семінарських занять лікарів-інтернів первинної післядипломної спеціалізації 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 228 «Педіатрія». / 
Разнатовська О. М. Запоріжжя, 2020. 73 с. 

55. Додаткові інструментальні методи обстеження при ургентних хірургічних 
станах у дітей. Модуль 5. Навчальний посібник для самостійної  
роботи студентів V-VI курсів медичних факультетів спеціальностей 
«Медицина», «Педіатрія». / Спахі О. В., Лятуринська О. В., Макарова М. О., 
Пахольчук О. П. Запоріжжя, 2021. 124 с. 

56. Долікарська допомога. Процедура надання долікарської допомоги ураженим 
при виникненні надзвичайних ситуацій Навчальний посібник для провізорів 
спеціальності «Загальна фармація». / Білай І. М., Білай А. І., Михайлюк Є. О. 
Запоріжжя, 2021. 85 с. 

57. Загальна та медична психологія. Навчальний посібник. / Курило В. О. Львів : 
Видавець Марченко Т. В., 2020. 362 с. 

58. Загальний догляд за хворими (практика). Навчальний посібник для студентів 
ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / 
Михайловська Н. С., Лісова О. О., Стецюк І. О., Антипенко О. О. Запоріжжя, 
2021. 280 с. 

59. Загальні принципи лікування больового синдрому в практиці сімейного 
лікаря. Навчальний посібник для студентів VI курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Михайловська Н. С., Грицай Г. В., 
Коновалова М. О. Запоріжжя, 2021. 105 с. 

60. Інформаційні технології у фармації. Навчальний посібник. / Рижов О. А., 
Іванькова Н. А., Нессонова М. Н., Строітєлєва Н. І. Львів : Видавець 
Марченко Т. В., 2020. 212 с. ISBN 978-617-7937-38-0. 

61. Історія медицини. Курс лекцій для студентів І – ІІІ курсів медичних 
факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія». / 
Утюж І. Г., Мергелішвілі М. О. Запоріжжя, 2021. 131 с. 
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62. Історія та культура України. Навчальний посібник для самостійної роботи 
студентів І курсу медичних факультетів спеціальності «Технології медичної 
діагностики та лікування». / Бідзіля П. О., Дідик С. С., Касаткіна К. А. 
Запоріжжя, 2020. 156 с. 

63. Клініко-фармацевтичні аспекти безпеки лікарських засобів. Навчальний 
посібник для провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». /  
Білай І. М., Михайлюк Є. О. Запоріжжя, 2021. 79 с. 

64. Клінічна біохімія обміну речовин. Навчальний посібник для самостійної 
підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-Б» студентів ІV курсу медичних 
факультетів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування». / Павлов С. В., Горбачова С. В., Біленький С. А., Бухтіярова Н. В., 
Баранова Л. В., Левченко К. В., Нікітченко Ю. В., Бурлака К. А., Робота Д. В., 
Марічева О. О. Запоріжжя, 2021. 90 с. 

65. Клінічна фармакологія. Навчальний посібник для практичних занять 
студентів І курсу медичних факультетів спеціальності 224 «Технології 
медичної діагностики та лікування». / Крайдашенко О. В., Кремзер О. О. 
Запоріжжя, 2021. 212 с. 

66. Клінічна фармація в гастроентерології. Навчальний посібник для практичних 
занять провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Білай І. М., 
Красько М. П., Білай А. І. Запоріжжя, 2020. 87 с. 

67. Клінічна фармація в кардіології та ревматології. Навчальний посібник для 
практичних занять студентів V курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Крайдашенко О. В., Свинтозельский О. О. 
Запоріжжя, 2021. 165 с. 

68. Клінічна фармація в нефрології гастроентерології, гепатології та алергології. 
Навчальний посібник для практичних занять студентів V курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Крайдашенко О. В., 
Свинтозельский О. О. Запоріжжя, 2021. 122 с. 

69. Клінічна фармація в пульмонології. Навчальний посібник для практичних 
занять студентів ІV – V курсів фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Крайдашенко О. В., Свинтозельський О. О., Главацький О. М. 
Запоріжжя, 2021. 187 с. 

70. Клінічні позалегеневого туберкульозу. Навчальний посібник для лікарів-
інтернів − первинна післядипломна спеціалізація спеціальності 222 
«Медицина», спеціалізації «Пульмонологія та фтизіатрія». / Разнатовська О. М. 
Запоріжжя, 2021. 98 с. 

71. Клінічні форми туберкульозу (первинні, вторинні). Навчальний посібник для 
лікарів-інтернів − первинна післядипломна спеціалізація спеціальності 222 
«Медицина», спеціалізації «Пульмонологія та фтизіатрія». / Разнатовська О. М. 
Запоріжжя, 2021. 86 с. 

72. Клінічні форми туберкульозу. Навчальний посібник для підготовки до 
практичних занять лікарів-інтернів первинної післядипломної спеціалізації 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 228 «Педіатрія». / 
Разнатовська О. М. Запоріжжя, 2020. 83 с. 

73. Ко-інекція туберкульоз/ВІЛ (СНІД). Навчальний посібник для самостійної 
роботи при підготовці до практичних занять лікарів-інтернів первинної 
післядипломної спеціалізації галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
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спеціальності 222 «Медицина», спеціалізації «Внутрішні хвороби». / 
Разнатовська О. М. Запоріжжя, 2020. 71 с. 

74. Коллоидная химия. Начальний посібник. 2-ге вид., стереотип. / Каплаушенко 
А. Г., Пряхін О. Р., Чернега Г. В., Блажєєвський М. Є., Похмьолкіна С. О., 
Авраменко А. І., Юрченко І. О., Щербак М. О. Львів : «Магнолія 2006»,  
2021. 130 с. ISBN 978-617-574-172-6. 

75. Лабораторне дослідження виділень з жіночих та чоловічих статевих  
органів. Навчальний посібник для самостійної підготовки до практичних 
занять студентів І-ІV курсів медичних факультетів спеціальності  
224 «Технології медичної діагностики та лікування». / Павлов С. В., 
Горбачова С. В., Біленький С. А., Бухтіярова Н. В., Баранова Л. В.,  
Левченко К. В., Нікітченко Ю. В., Бурлака К. А., Робота Д. В., Марічева О. О. 
Запоріжжя, 2021. 83 с. 

76. Лабораторне дослідження ліквору при патологіях ЦНС. Навчальний посібник 
для самостійної підготовки до практичних занять студентів ІV курсу 
фармацевтичних факультетів. / Павлов С. В., Горбачова С. В., Біленький С. А., 
Бухтіярова Н. В., Баранова Л. В., Левченко К. В., Нікітченко Ю. В.,  
Бурлака К. А., Робота Д. В., Марічева О. О. Запоріжжя, 2021. 81 с. 

77. Лабораторні методи дослідження стану шлунково-кишкового тракту. 
Навчальний посібник для самостійної підготовки до практичних занять 
студентів ІІ курсу медичних факультетів освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». / 
Павлов С. В., Горбачова С. В., Біленький С. А., Бухтіярова Н. В.,  
Баранова Л. В., Левченко К. В., Нікітченко Ю. В., Бурлака К. А., Робота Д. В., 
Марічева О. О. Запоріжжя, 2021. 87 с. 

78. Лікування туберкульозу. Навчальний посібник для підготовки до практичних 
занять лікарів-інтернів первинної післядипломної спеціалізації галузі знань 
22 «Охорона здоров’я», спеціальності спеціальностей 222 «Медицина»,  
228 «Педіатрія». / Разнатовська О. М. Запоріжжя, 2020. 90 с. 

79. Магнітно-резонансна томографія в діагностиці порушень мозкового 
кровообігу. Навчальний посібник для студентів медичний факультетів. / 
Укладачі : Мягков С. О., Туманська Н. В., Нордіо О. Г. Запоріжжя, 2021. 81 с. 

80. Медицинская химия. Навчальний посібник. 2-ге вид., стереотип. / 
Каплаушенко А. Г., Похмьолкіна С. О., Чернега Г. В., Пряхін О. Р., 
Авраменко А. І., Юрченко І. О., Щербак М. О. Львів : «Магнолія 2006»,  
2021. 208 с. (рос.). ISBN 978-617-574-176-4. 

81. Медицинская химия. Часть 1. Основы бионеорганической и  
физической химии. Навчально-методичний посібник. 2-ге вид., стереотип. / 
Каплаушенко А. Г., Похмьолкіна С. О., Чернега Г. В., Пряхін О. Р., 
Авраменко А. І., Юрченко І. О., Щербак М. О. Львів : «Магнолія 2006»,  
2021. 276 с. (рос.). ISBN 978-617-574-175-7. 

82. Медицинская химия. Часть 2. Поверхностные явления, основы ад 
сорбционной терапии, коллоиды, высокомолекулярные вещества.  
Навчально-методичний посібник. 2-ге вид., стереотип. / Каплаушенко А. Г., 
Похмьолкіна С. О., Чернега Г. В., Пряхін О. Р., Авраменко А. І.,  
Юрченко І. О., Щербак М. О. Львів : «Магнолія 2006», 2021. 140 с. (рос.). 
ISBN 978-617-574-175-7. 
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83. Медична біологія. Закономірності спадковості та мінливості. Навчальний 
посібник для студентів І курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Медицина», «Педіатрія». / Приходько О. Б., Ємець Т. І., Павліченко В. І., 
Попович А. П., Малєєва Г. Ю. Запоріжжя, 2021. 95 с. 

84. Медична біологія. Медична протозоологія. Навчальний посібник для 
студентів І курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», 
«Педіатрія». / Приходько О. Б., Ємець Т. І., Павліченко В. І., Попович А. П., 
Малєєва Г. Ю. Запоріжжя, 2021. 118 с. 

85. Медична біологія. Молекулярно-клітинний та організмовий рівні організації 
життя. Навчальний посібник для студентів І курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Приходько О. Б., Ємець Т. І., 
Павліченко В. І., Попович А. П., Малєєва Г. Ю. Запоріжжя, 2021. 118 с. 

86. Медична біологія. Основи генетики людини. Навчальний посібник для 
студентів І курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», 
«Педіатрія». / Приходько О. Б., Ємець Т. І., Павліченко В. І., Попович А. П., 
Малєєва Г. Ю. Запоріжжя, 2021. 105 с. 

87. Медична і біологічна фізика. Навчальний посібник для студентів І курсу 
медичних факультетів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / 
Мельнікова О. З., Іванченко О. З., Сливко Е. І., Сергєєва Л. Н. Запоріжжя, 
2020. 202 с. 

88. Медична реабілітація хворих на легеневі та серцево-судинні захворювання. 
Навчальний посібник для самостійної підготовки студентів ІІІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» до 
практичних занять. / Сиволап В. В., Богун А. А., Кемкіна В. А. Запоріжжя, 
2021. 160 с. 

89. Менеджемент зовнішньоекономічної діяльності у фармацевтичній галузі. 
Навчальний посібник для провізорів-інтернів. / Укладач : Яковлева О. С. 
Запоріжжя, 2021. 87 с. 

90. Менінгеальний синдром в клініці інфекційних хвороб. Набряк – набухання 
головного мозку (невідкладна допомога). Навчальний посібник для студентів 
VI курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія».  
2-ге вид., доопрац. і доповн. / Рябоконь О. В., Ушеніна Н. С., Фурик О. О., 
Задирака Д. А. Запоріжжя, 2021. 105 с. 

91. Методи раннього виявлення хворих на неспецифічні захворювання  
легенів. Профілактика неспецифічних легеневих захворювань. Навчальний 
посібник для лікарів-інтернів − первинна післядипломна спеціалізація 
спеціальності 222 «Медицина», спеціалізації «Пульмонологія та фтизіатрія». /  
Разнатовська О. М. Запоріжжя, 2021. 80 с. 

92. Методи фармакогностичного аналізу. Первинні метаболіти. Терпеноїди. 
Тритерпеноїди. Кардіостероїди. Модуль 1. Конспект лекцій для студентів  
ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології 
парфумерно-косметичних засобів». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / Укладачі : 
Тржецинський С. Д., Одинцова В. М., Денисенко О. М., Мозуль І. В., 
Головкін В. В., Рудник А. М. Запоріжжя, 2021. 135 с. 

93. Науково-доказова практична діяльність у фізичній терапії, ерготерапії. 
Навчальний посібник для студентів IІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / Пузік С. Г., Черненко О. Є., 
Черепок О. О. Запоріжжя, 2020. 82 c. 



90 

94. Науково-доказова практична діяльність у фізичній терапії, ерготерапії. 
Частина І. Навчальний посібник для практичних занять студентів IІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». /  
Пузік С. Г., Черненко О. Є. Запоріжжя, 2020. 90 c. 

95. Науково-доказова практична діяльність у фізичній терапії, ерготерапії. 
Частина ІІ. Навчальний посібник для практичних занять студентів IІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». /  
Пузік С. Г., Черненко О. Є. Запоріжжя, 2020. 94 c. 

96. Невідкладні стани в пульмонології. Навчальний посібник для лікарів-інтернів - 
первинна післядипломна спеціалізація спеціальності 222 «Медицина», 
спеціалізації «Пульмонологія та фтизіатрія». / Разнатовська О. М. Запоріжжя, 
2021. 72 с. 

97. Неврологія. Вибрані питання. Навчальний посібник для студентів  
IV курсу медичних факультетів спеціальності 224 «Технології медичної 
діагностики та лікування». / Козьолкін О. А., Сікорська М. В., Візір І. В., 
Рибалко Т. П. Запоріжжя, 2021. 123 с. 

98. Нормальна фізіологія людини. Конспект лекцій для студентів І курсу 
медичних факультетів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / 
Бєленічев І. Ф., Моргунцова С. А., Бессараб Г. І., Кучковський О. М. 
Запоріжжя, 2021. 163 с. 

99. Нормальна фізіологія людини. Навчальний посібник для практичних  
занять студентів І курсу медичних факультетів спеціальності «Фізична 
терапія, ерготерапія». / Бєленічев І. Ф., Моргунцова С. А., Бессараб Г. І., 
Кучковський О. М. Запоріжжя, 2021. 383 с. 

100. Організація діловодства на фармацевтичних підприємствах. Навчальний 
посібник для провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / 
Яковлева О. С. Запоріжжя, 2020. 70 с. 

101. Організація роботи сімейного лікаря в умовах страхової медицини. 
Навчальний посібник для студентів VI курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Михайловська Н. С., Кулинич Т. О. 
Запоріжжя, 2021. 108 с. 

102. Органічна хімія. Гетероциклічні та природні сполуки. Навчальний посібник 
для самостійної підготовки до практичних занять студентів IІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація». / 
Коваленко С. І., Прийменко Б. О., Кандибей К. І., Воскобойнік О. Ю.,  
Казунін М. С., Холодняк С. В., Антипенко О. М., Москаленко О. С., 
Мартиненко Ю. В. Запоріжжя, 2020. 139 с. 

103. Органічна хімія. Основи будови органічних сполук. Навчальний посібник 
для самостійної підготовки до практичних занять студентів IІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Коваленко С. І., Прийменко Б. О., Кандибей К. І.,  
Воскобойнік О. Ю., Казунін М. С., Холодняк С. В., Антипенко О. М., 
Москаленко О. С., Мартиненко Ю. В. Запоріжжя, 2020. 163 с. 

104. Основи діагностики лікування та профілактики основних хвороб органів 
дихання. Навчальний посібник для студентів V курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Кисельов С. М., Назаренко О. В., 
Земляний Я. В., Капшитар Н. І., Аравіцький Є. О. Запоріжжя, 2021. 153 с. 
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105. Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань кістково-
м’язової системи та сполучної тканини. Модуль 2. Частина 1. Навчальний 
посібник для практичних занять студентів V курсу медичних факультетів 
спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». / Візір В. А., Садомов А. С., 
Шолох С. Г., Гончаров О. В., Школовий В. В. Запоріжжя, 2021. 197 с. 

106. Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань кістково-
м’язової системи та сполучної тканини. Модуль 2. Частина 2. Навчальний 
посібник для практичних занять студентів V курсу медичних факультетів 
спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». / Візір В. А., Буряк В. В., 
Шолох С. Г., Заіка І. В., Школовий В. В. Запоріжжя, 2021. 174 с. 

107. Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань органів 
дихання. Модуль 2. Навчальний посібник для практичних занять студентів  
V курсу медичних факультетів спеціальностей 222 «Медицина»,  
228 «Педіатрія». / Візір В. А., Приходько І. Б., Деміденко О. В., Садомов А. С. 
Запоріжжя, 2021. 152 с. 

108. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб 
сечостатевої системи. Модуль 2. Частина 1. Навчальний посібник  
для практичних занять студентів V курсу медичних факультетів 
спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». / Візір В. А., Деміденко О. В., 
Приходько І. Б., Гончаров О. В. Запоріжжя, 2021. 115 с. 

109. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб 
сечостатевої системи. Модуль 2. Частина 2. Навчальний посібник для 
практичних занять студентів V курсу медичних факультетів спеціальностей 
222 «Медицина», 228 «Педіатрія». / Візір В. А., Деміденко О. В., Садомов А. С., 
Гончаров О. В. Запоріжжя, 2021. 135 с. 

110. Основи клінічної анатомії та оперативної хірургії грудей. Навчальний 
посібник для лікарів-інтернів спеціальності «Медицина». / Григор’єва О. А., 
Булдишкін В. В., Скаковський Е. Р. Запоріжжя, 2020. 138 с. 

111. Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб. 
Навчальний посібник для самостійної підготовки студентів медичних 
факультетів до практичних занять. / Сиволап В. В., Лихасенко І. В.,  
Олійник О. І., Авраменко Н. Ф., Герасько М. П., Кравченко Т. В.,  
Полівода С. В., Курілець Л. О., Лукашенко Л. В., Жеманюк С. П. Запоріжжя, 
2021. 140 с. 

112. Основні положення клінічної фармації та клінічної фармакології. 
Навчальний посібник для практичних занять студентів ІV – V курсів 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Крайдашенко О. В., 
Свинтозельський О. О., Главацький О. М. Запоріжжя, 2021. 139 с. 

113. Основы диагностики, лечения и профилактики заболеваний костно-
мышечной системы и соединительной ткани. Модуль 2. Часть 2. Навчальний 
посібник для практичних занять студентів – іноземних громадян V курсу 
медичних факультетів спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». / 
Візір В. А., Буряк В. В., Шолох С .Г., Заіка І. В., Школовий В. В. Запоріжжя, 
2021. 184 с. (рос.). 

114. Основы диагностики, лечения и профилактики заболеваний костно-
мышечной системы и соединительной ткани. Модуль 2. Часть 1. Навчальний 
посібник для практичних занять студентів – іноземних громадян V курсу 
медичних факультетів спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». / 
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Візір В. А., Березін О. Є., Садомов А. С., Гончаров О. В., Школовий В. В. 
Запоріжжя, 2021. 224 с. (рос.). 

115. Основы диагностики, лечения и профилактики заболеваний органов 
дыхания. Модуль 2. Навчальний посібник для практичних занять  
студентів – іноземних громадян V курсу медичних факультетів 
спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». / Візір В. А., Приходько І. Б., 
Деміденко О. В., Садомов А. С. Запоріжжя, 2021. 100 с. (рос.). 

116. Основы диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний 
мочеполовой системы. Модуль 2. Часть 2. Навчальний посібник для 
практичних занять студентів – іноземних громадян V курсу медичних 
факультетів спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». / Візір В. А., 
Деміденко О. В., Садомов А. С., Гончаров О. В. Запоріжжя,  
2021. 137 с. (рос.). 

117. Основы диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний 
мочеполовой системы. Модуль 2. Часть 1. Навчальний посібник для 
практичних занять студентів – іноземних громадян V курсу медичних 
факультетів спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». / Візір В. А., 
Деміденко О. В., Приходько І. Б., Гончаров О. В. Запоріжжя,  
2021. 120 с. (рос.). 

118. Основы радиологии. Навчальний посібник для студентів – іноземних 
громадян ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / 
Курпаяніді Т. В. Запоріжжя, 2021. 127 с. (рос.). 

119. Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время при занесении 
карантинных инфекций. Противоэпидемическая защита войск, 
бактериологическая разведка. Навчальний посібник для студентів – іноземних 
громадян V курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», 
«Педіатрія». / Рябоконь О. В., Оніщенко Т. Є., Задирака Д. А., Фурик О. О., 
Калашник К. В., Оніщенко Н. В. Запоріжжя, 2021. 107 с. (рос.). 

120. Особливості лікування хіміорезистентного туберкульозу. Навчальний 
посібник для лікарів-інтернів - первинна післядипломна спеціалізація 
спеціальності 222 Медицина, спеціалізації «Пульмонологія та фтизіатрія». / 
Разнатовська О.М. Запоріжжя, 2021. 75 с. 

121. Оториноларингологія. Курс лекцій для студентів ІV курсу медичних 
факультетів спеціальності «Медицина». / Троян В. І., Нікулін М. І., 
Костровський О. М., Сінайко І. О., Путілін Д. А., Нікулін І. М. Запоріжжя, 
2020. 91 с. 

122. Оториноларингологія. Курс лекцій для студентів ІV курсу медичних 
факультетів спеціальності «Педіатрія». / Троян В. І., Нікулін М. І., 
Костровський О. М., Сінайко І. О., Путілін Д. А., Нікулін І. М. Запоріжжя, 
2020. 126 с. 

123. Оцінка результатів лабораторного дослідження в психіатрії та наркології. 
Навчальний посібник для студентів IV курсу медичних факультетів 
спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». /  
Чугунов В. В., Підлубний В. Л. Запоріжжя, 2020. 190 с. 

124. Паразитарні захворювання органів дихання. Навчальний посібник для 
лікарів-інтернів - первинна післядипломна спеціалізація спеціальності  
222 «Медицина», спеціалізації «Пульмонологія та фтизіатрія». / 
Разнатовська О. М. Запоріжжя, 2021. 92 с. 
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125. Патологічна анатомія інфекційних хвороб. Частина 1. Навчальний посібник 
для практичних занять студентів ІІІ курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Тертишний С. І., Сергєєва А. М. 
Запоріжжя, 2021. 90 с. 

126. Патологічна анатомія інфекційних хвороб. Частина 2. Навчальний посібник 
для практичних занять студентів ІІІ курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Тертишний С. І., Сергєєва А. М. 
Запоріжжя, 2021. 95 с. 

127. Патологія органу зору у дітей з захворюваннями серцево-судинної системи. 
Навчальний посібник для лікарів-інтернів спеціальності «Офтальмологія». / 
Саржевська Л. Е., Резніченко Ю. Г. Запоріжжя, 2020. 80 с. 

128. Патологія шкіри при захворюваннях внутрішніх органів. Частина І. 
Навчальний посібник для лікарів-інтернів та слухачів курсів  
підвищення кваліфікації. / Макуріна Г. І., Степаненко В. І., Макарчук О. І., 
Степаненко Р. Л., Головкін А. В. 197 с. 

129. Педиатрия. Навчальний посібник для підготовки студентів – іноземних 
громадян VІ курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина» до 
ОСКІ. / Леженко Г. О., Резніченко Ю. Г., Пашкова О. Е., Каменщик А.В. 
Запоріжжя, 2021. 90 с. (рос.). 

130. Педіатрія. Навчальний посібник для підготовки студентів VІ курсу  
медичних факультетів спеціальності «Медицина» до ОСКІ. / Леженко Г. О., 
Резніченко Ю. Г., Пашкова О. Е., Гиря О. М., Ярцева М. О. Запоріжжя,  
2021. 100 с. 

131. Педіатрія. Техніка маніпуляцій при невідкладних станах. Навчальний 
посібник для студентів ІV - VI курсів медичних факультетів спеціальності 
222 «Медицина». / Недельська С. М., Мазур В. І., Потоцька О. І. Запоріжжя, 
2021. 80 с. 

132. Побічна дія лікарських препаратів, їх профілактика і лікування. Навчальний 
посібник для провізорів спеціальності «Загальна фармація». / Білай І. М.  
Білай А. І. Михайлюк Є. О. Запоріжжя, 2021. 79 с. 

133. Практичні навички у фтизіатрії. Навчальний посібник для підготовки до 
ЄДКІ студентів IV курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина» 
та «Педіатрія». / Разнатовська О. М., Ясінський Р. М., Мирончук Ю. В., 
Растворов О. А., Шальмін О. С. Запоріжжя, 2020. 138 с. 

134. Принципи комбінованої терапії. Навчальний посібник для провізорів-
інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Білай І. М. Запоріжжя,  
2021. 82 с. 

135. Променева діагностика аномалій розвитку ЦНС. Навчальний посібник для 
студентів медичний факультетів. / Укладачі : Мягков С. О., Туманська Н. В., 
Нордіо О. Г. Запоріжжя, 2021. 77 с. 

136. Променеве дослідження сечостатевої системи. Навчальний посібник  
для студентів медичний факультетів. / Туманська Н. В., Мягков С. О.,  
Нордіо О. Г., Сиволап Д. В. Запоріжжя, 2021. 84 с. 

137. Профилактика родового травматизма у матери и плода. Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян IV-VI курсів медичних 
факультетів спеціальності «Медицина». / Круть Ю. Я., Гайдай Н. В., 
Олійник Н. С., Ревенько О. М. Запоріжжя, 2021. 73 с. (рос.). 
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138. Профілактика туберкульозу. Навчальний посібник для самостійної роботи 
при підготовці до практичних занять лікарів-інтернів первинної 
післядипломної спеціалізації галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». / Разнатовська О. М. 
Запоріжжя, 2020. 72 с. 

139. Профілактика, реабілітація та санаторно-курортний відбір в практиці 
сімейного лікаря. Навчальний посібник для студентів VI курсу  
медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / 
Михайловська Н. С., Шершньова О. В., Кулинич Т. О., Стецюк І. О. 
Запоріжжя, 2021. 222 с. 

140. Реабілітація пацієнтів із захворюваннями нирок в практиці сімейного лікаря. 
Навчальний посібник для студентів ІІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Стоматологія». / Михайловська Н. С., Лісова О. О.,  
Стецюк І. О., Антипенко О. О. Запоріжжя, 2021. 280 с. 

141. Реабілітація пацієнтів із захворюваннями нирок в практиці  
сімейного лікаря. Навчальний посібник для студентів VI курсу  
медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / 
Михайловська Н. С., Кулинич Т. О., Лісова О. О., Стецюк І. О., Коновалова 
М. О., Антипенко О. О. Запоріжжя, 2021. 151 с. 

142. Реабілітація хворих з вибраними неврологічними синдромами. Навчальний 
посібник для самостійної роботи лікарів-інтернів спеціальностей 
«Неврологія», «Загальна практика - сімейна медицина». / Козьолкін О. А., 
Ревенько А. В., Мєдвєдкова С. О. Запоріжжя, 2021. 113 с. 

143. Реабілітація хворих на мозковий інсульт. Навчальний посібник  
для самостійної роботи лікарів-інтернів спеціальностей «Неврологія», 
«Загальна практика − сімейна медицина». / Козьолкін О. А., Ревенько А. В., 
Мєдвєдкова С. О. Запоріжжя, 2021. 87 с. 

144. Ревматология, пульмонология и нефрология. Модуль 2. Часть 1. Навчальний 
посібник для самостійної роботи студентів – іноземних громадян V курсу 
медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія».  
2-ге вид., доопрац. та доповн. / Деміденко О. В., Візір В. А., Садомов А. С., 
Приходько І. Б., Буряк В. В., Гончаров О. В., Заіка І. В., Шолох С. Г., 
Школовий В. В. Запоріжжя, 2021. 91 с. (рос.). 

145. Ревматология, пульмонология и нефрология. Модуль 2. Часть 2. Навчальний 
посібник для самостійної роботи студентів – іноземних громадян  
V курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія».  
2-ге вид., доопрац. та доповн. / Деміденко О. В., Візір В. А., Садомов А. С., 
Приходько І. Б., Буряк В. В., Гончаров О. В., Заіка І. В., Шолох С. Г., 
Школовий В. В. Запоріжжя, 2021. 105 с. (рос.). 

146. Ревматологія, пульмонологія та нефрологія. Модуль 2. Частина 1. 
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів V курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». 2-ге вид., доопрац. та 
доповн. / Деміденко О. В., Візір В. А., Садомов А. С., Приходько І. Б.,  
Буряк В. В., Гончаров О. В., Заіка І. В., Шолох С. Г., Школовий В. В., 
Запоріжжя, 2021. 88 с. 

147. Ревматологія, пульмонологія та нефрологія. Модуль 2. Частина 2. 
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів V курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». 2-ге вид., доопрац. та 
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доповн. / Деміденко О. В., Візір В. А., Садомов А. С., Приходько І. Б.,  
Буряк В. В., Гончаров О. В., Заіка І. В., Шолох С. Г., Школовий В. В., 
Запоріжжя, 2021. 92 с. 

148. Рентгенсеміотика при захворюваннях органів дихання. Навчальний посібник 
для лікарів-інтернів - первинна післядипломна спеціалізація спеціальності 
222 «Медицина», спеціалізації «Пульмонологія та фтизіатрія». / 
Разнатовська О. М. Запоріжжя, 2021. 85 с. 

149. Ресурсознавство. Навчальний посібник для студентів фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Укладачі : 
Тржецинський С. Д., Одинцова В. М., Денисенко О. М., Мозуль В. І., 
Головкін В. В., Рудник А. М. Запоріжжя, 2021. 130 с. 

150. Розлади афективного спектру. Навчальний посібник для лікарів-інтернів 
спеціальності «Психіатрія». / Саржевський С. Н. Запоріжжя, 2021. 90 с. 

151. Розлади соціального функціонування з початком у дитячому віці. 
Навчальний посібник для лікарів-інтернів спеціальності «Психіатрія». / 
Саржевський С. Н., Резніченко Ю. Г. Запоріжжя, 2020. 87 с. 

152. Сестринська практика. Практичні навички медичної сестри терапевтичного 
відділення. Навчальний посібник для підготовки до практичних занять 
студентів та студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Сиволап В. В., Жеманюк С. П. 
Запоріжжя, 2021. 97 с. 

153. Система управління охороною праці на підприємствах фармацевтичної 
галузі. Навчальний посібник для провізорів-інтернів спеціальності «Загальна 
фармація». / Яковлева О. С. Запоріжжя, 2020. 99 с. 

154. Системи якості у фармації. Навчальний посібник для студентів V курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Демченко В. О., Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., Зарічна Т. П. 
Запоріжжя, 2021. 156 с. 

155. Системний червоний вовчак. Частина І. Навчальний посібник для лікарів-
інтернів. / Коваленко В. М., Рекалов Д. Г., Яцишин Р. І., Головач І. Ю., 
Станіславчук М. А., Тер-Вартаньян С. Х., Эгудіна Є. Д. Запоріжжя,  
2020. 74 с. 

156. Системний червоний вовчак. Частина ІІ. Навчальний посібник для лікарів-
інтернів. / Коваленко В. М., Рекалов Д. Г., Яцишин Р. І., Головач І. Ю., 
Станіславчук М. А., Тер-Вартаньян С. Х., Эгудіна Є. Д. Запоріжжя,  
2020. 84 с. 

157. Системні захворювання сполучної тканини в практиці сімейного лікаря. 
Навчальний посібник для студентів VI курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Михайловська Н. С., Кулинич Т. О., 
Лісова О. О., Стецюк І. О., Коновалова М. О., Антипенко О. О. Запоріжжя, 
2021. 98 с. 

158. Системы качества в фармации. Навчальний посібник для студентів  
V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Укладачі : Демченко В. О., Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., 
Зарічна Т. П. Запоріжжя, 2021. 167 с. (рос.). 

159. Социальная фармация. Навчальний посібник для практичних  
занять студентів – іноземних громадян V курсу фармацевтичних  
факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Укладачі : 
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Литвиненко О. В., Дондик Н. Я., Демченко В. О., Британова Т. С. 
Запоріжжя, 2021. 117 с. (рос.). 

160. Соціальна фармація. Навчальний посібник для практичних занять студентів 
V курсу  фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Укладачі : Литвиненко О. В., Дондик Н. Я., Демченко В. О., 
Британова Т. С. Запоріжжя, 2021. 111 с. 

161. Спеціальна підготовка. Навчальний посібник для практичних занять для 
провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація, промислова 
фармація». / Михайлюк Є. О., Райкова Т. С. Запоріжжя, 2021. 77 с. 

162. Спеціальна підготовка. Навчальний посібник для семінарських занять для 
провізорів-інтернів  спеціальності «Загальна фармація, промислова 
фармація». / Михайлюк Є. О., Райкова Т. С. Запоріжжя, 2021. 82 с. 

163. Спортивна травматологія. Навчальний посібник для практичних занять 
студентів IІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Фізична терапія, 
ерготерапія». / Головаха М. Л., Кожем’яка М. О., Москальков О. П.,  
Чорний В. М., Масленніков С. О., Білих Є. О. Запоріжжя, 2020. 126 с. 

164. Судово-медичні аспекти транспортної травми. Навчальний посібник для 
самостійної роботи студентів IV курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Медицина», «Педіатрія». / Зубко М. Д., Волошанська О. О. Запоріжжя,  
2021. 93 с. 

165. Сучасна діагностика й лікування гострих вірусних нейроінфекцій. 
Навчальний посібник для лікарів-інтернів неврологів спеціальностей 
«Загальна практика – сімейна медицина», «Внутрішні хвороби». /  
Демченко А. В., Ревенько А. В., Аравіцька Дж. Н. Запоріжжя, 2021. 117 с. 

166. Сучасні аспекти технології ліків, організації фармацевтичної справи та 
судова фармація. Навчальний посібник для здобувачів ступеня  
доктора філософії за третім освітньо-науковим рівнем в галузі знань  
22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». / 
Ткаченко Н. О., Бушуєва І. В., Рижов О. А., Алексєєв О. Г.,  
Червоненко Н. М. Запоріжжя, 2021. 165 с. 

167. Сучасні аспекти технології ліків, організації фармацевтичної справи та 
судова фармація Управління і економіка фармації. Навчальний посібник для 
практичних занять здобувачів ступеня доктора філософії за третім освітньо-
науковим рівнем в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація». / Бушуєва І. В., Ткаченко Н. О., Книш Є. Г., 
Рижов О. А., Алексєєв О. Г., Червоненко Н. М. Запоріжжя, 2021. 183 с. 

168. Сучасні фітнес технології. Характеристика основних засобів аеробіки. 
Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / Гурєєва А. М., Черненко О. Є., 
Дорошенко Е. Ю. Запоріжжя, 2021. 120 с. 

169. Схема медичної карти стаціонарного хворого. Навчальний посібник для 
самостійної роботи студентів II – III курсів медичних факультетів. /  
Сиволап В. В., Лихасенко І. В., Полівода С. В. Запоріжжя, 2020. 70 с. 

170. Теорія і методика фізичного виховання. Частина І. Навчальний посібник для 
студентів I курсу медичних факультетів спеціальності «Фізична терапія, 
ерготерапія». / Ляхова І. М., Олійник М. О. Запоріжжя, 2020. 116 c. 



97 

171. Техніка маніпуляцій при невідкладних станах. Навчальний посібник для 
студентів ІV-VІ курсів медичних факультетів спеціальності «Педіатрія». / 
Недєльська С. М., Мазур В. І. Запоріжжя, 2020. 79 с. 

172. Технология лекарственных косметических средств. Модуль 1. Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян V курсу освітньо-
кваліфікаційного рівня «Магістр» фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація, промислова фармація» денної та заочної форм навчання. / 
Гладишев В. В., Бірюк І. А., Курінний А. В., Пучкан Л. О., Ал Зедан Фаді, 
Гладишева С. А. Запоріжжя, 2020. 94 с. (рос.). 

173. Технология лекарственных косметических средств. Модуль 1. Навчальний 
посібник для самостійної роботи студентів – іноземних громадян V курсу 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація, промислова фармація» денної та заочної форм 
навчання. / Гладишев В. В., Бірюк І. А., Курінний А. В., Пучкан Л. О.,  
Ал Зедан Фаді, Гладишева С. А. Запоріжжя, 2020. 90 с. (рос.). 

174. Технологія лікарських косметичних засобів. Модуль 1. Навчальний посібник 
для самостійної роботи студентів V курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр» фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація» денної та заочної форм навчання. / Гладишев В. В., 
Бірюк І. А., Курінний А. В., Пучкан Л. О., Ал Зедан Фаді, Гладишева С. А. 
Запоріжжя, 2020. 88 с. 

175. Технологія лікарських косметичних засобів. Модуль 1. Навчальний посібник 
для студентів V курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 
фармацевтичних факультетів денної форми навчання спеціальності 
«Фармація, промислова фармація» денної та заочної форм навчання. / 
Гладишев В. В., Бірюк І. А., Курінний А. В., Пучкан Л. О., Ал Зедан Фаді, 
Гладишева С. А. Запоріжжя, 2020. 100 с. 

176. Травматологія та ортопедія. Навчальний посібник для практичних занять 
студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Фізична терапія, 
ерготерапія». / Головаха М. Л., Москальков О. П., Кожем'яка М. О.,  
Чорний В. М., Масленніков С. О., Чорний В. В. Запоріжжя, 2021. 360 с. 

177. Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник для 
студентів І курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», 
«Педіатрія», «Стоматологія», «Технології медичної діагностики та 
лікування», «Фізична терапія, ерготерапія». / Турган О. Д., Козиряцька С. А., 
Сидоренко О. В., Вещикова О. С. Запоріжжя, 2020. 79 с. 

178. Управління і економіка фармації. Навчальний посібник для практичних 
занять слухачів передатестаційних циклів підвищення кваліфікації 
спеціальності «Організація і управління фармацією». 2-ге вид., доопрац. і 
доповн. / Бушуєва І. В., Єренко О. К. Запоріжжя, 2021. 72 с. 

179. Управління і економіка фармації. Частина 1. Навчальний посібник  
для провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Укладачі : 
Бушуєва І. В., Яковлева О. С., Єренко О. К. Запоріжжя, 2021. 132 с. 

180. Управління і економіка фармації. Частина 2. Навчальний посібник  
для провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Укладачі : 
Бушуєва І. В., Єренко О. К., Стешенко Я. М. Запоріжжя, 2021. 128 с. 

181. Управління і економіка фармації. Частина 3. Навчальний посібник  
для провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Укладачі : 
Бушуєва І. В., Єренко О. К. Запоріжжя, 2021. 92 с. 
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182. Фармакогнозія в таблицях. Частина 1. Первинні метаболіти та терпеноїди. 
Навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів. /  
Укладачі : Тржецинский С. Д., Одинцова В. М., Рудник А. М., Мозуль В. І., 
Денисенко О. М., Головкін В. В., Шевченко І. М., Аксьонова І. І. Запоріжжя, 
2021. 94 с. 

183. Фармакогнозія в таблицях. Частина 2. Фенольні сполуки та алкалоїди. 
Сировина тваринного походження. Навчальний посібник для  
студентів фармацевтичних факультетів. / Укладачі : Тржецинский С. Д., 
Одинцова В. М., Рудник А. М., Мозуль В. І., Денисенко О. М., Головкін В. В., 
Шевченко І. М., Аксьонова І. І. Запоріжжя, 2021. 86 с. 

184. Фармакогнозія. Лікарські рослини та сировина, які містять фенольні 
сполуки, алкалоїди. Модуль 2. Конспект лекцій для студентів ІІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Укладачі : Тржецинський С. Д., Одинцова В. М., Мозуль В. І., 
Денисенко О. М., Головкін В. В. Запоріжжя, 2021. 201 с. 

185. Фармакогнозія. Навчальний посібник для практичних занять  
провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Єренко О. К., 
Смойловська Г. П., Хортецька Т. В. Запоріжжя, 2020. 120 с. 

186. Фармакогнозія. Навчальний посібник для семінарських занять та самостійної 
роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації спеціальності «Фармація, 
промислова фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 
спеціаліст». / Єренко О. К., Хортецька Т. В., Смойловська Г. П. Запоріжжя, 
2020. 124 с. 

187. Фармакогнозія. Практика. Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Тржецинський С. Д., 
Одинцова В. М., Мозуль В. І., Денисенко О. М., Головкін В. В., Рудник Г. М., 
Шевченко І. М., Аксьонова І. І. Запоріжжя, 2020. 122 с. 

188. Фармакоекономіка у фармації. Навчальний посібник для самостійної  
роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації ПАЦ спеціальності 
«Організація управління фармацією». / Бушуєва І. В., Єренко О. К. 
Запоріжжя, 2020. 107 с. 

189. Фармакоекономіка у фармації. Навчальний посібник для семінарських 
занять слухачів курсів підвищення кваліфікації ПАЦ спеціальності 
«Організація управління фармацією». / Бушуєва І. В., Єренко О. К. 
Запоріжжя, 2020. 72 с. 

190. Фармакологія. Навчальний посібник для практичних занять студентів ІІ-ІІІ 
курсів медичних факультетів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / 
Бєленічев І. Ф., Бухтіярова Н. В., Самура І. Б., Кучковський О. М. 
Запоріжжя, 2021. 359 с. 

191. Фармакотерапія з фармакокінетикою. Навчальний посібник для студентів  
ІV курсу фармацевтичних факультетів денної форми навчання.  
2-ге вид., доопрац. та доповн. / Крайдашенко О. В., Красько М. П., 
Свинтозельський О. О., Шальміна М. О., Долінна М. О. Запоріжжя,  
2021. 185 с. 

192. Фармацевтическая биотехнология. Модуль 1. Навчальний посібник для 
практичних занять студентів – іноземних громадян V курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Гладишев В. В., 
Курінний А. В., Лисянська Г. П., Бірюк І. А., Пухальська І. О. Запоріжжя, 
2021. 96 с. (рос.). 
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193. Фармацевтическая химия. Анализ лекарственных средств из группы 
гормонов. Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян  
ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / За ред. Кучеренко Л. І. Шабельник К. П., Моряк З. Б., 
Дерев’янко Н. В. Запоріжжя, 2021. 108 с. (рос.). 

194. Фармацевтический менеджмент и маркетинг. Маркетинг в фармации. 
Модуль 2. Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян  
V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Демченко В. О., Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., Зарічна Т. П. 
Запоріжжя, 2020. 86 с. (рос.). 

195. Фармацевтична аромологія. Навчальний посібник для самостійної 
підготовки студентів ІV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Технології парфумерно-косметичних засобів». / Пухальська І. О., 
Литвиненко Т. М., Малецький М. М., Лисянська Г. П., Романіна Д. М., 
Гладишева С. А., Брагар Н. О. Запоріжжя, 2021. 155 с. 

196. Фармацевтична біотехнологія. Модуль 1. Навчальний посібник для 
практичних занять студентів V курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Гладишев В. В., 
Лисянська Г. П., Курінний А. В., Бірюк І. А., Пухальська І. О. Запоріжжя, 
2021. 90 с. 

197. Фармацевтична ботаніка. Латинська термінологія. Навчальний посібник для 
студентів І − ІІІ курсів фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Технології 
парфумерно-косметичних засобів». / Корнієвський Ю. І., Корнієвська В. Г., 
Куліченко А. К., Панченко С. В. Запоріжжя, 2021. 107 с. 

198. Фармацевтична опіка під час відпуску безрецептурних лікарських 
препаратів. Загальні положення. Навчальний посібник для практичних 
занять студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Крайдашенко О. В., Свинтозельский О. О. Запоріжжя,  
2021. 88 с.  

199. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних лікарських препаратів 
для симптоматичного лікування розладів травлення та усунення вітамінної 
недостатності. Навчальний посібник для практичних занять студентів  
V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Крайдашенко О. В., Свинтозельский О. О. Запоріжжя, 2021. 165 с. 

200. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ЛП для 
симптоматичного лікування застуди, суглобового та мʼязового болю, болю 
голови. Навчальний посібник для практичних занять студентів  
V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Крайдашенко О. В., Свинтозельский О. О. Запоріжжя, 2021. 93 с. 

201. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ЛП для симптоматичного 
лікування уражень шкіри, пацієнтів з місцевими розладами кровообігу. 
Навчальний посібник для практичних занять студентів V курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Крайдашенко О. В., 
Свинтозельский О. О. Запоріжжя, 2021. 103 с. 

202. Фармацевтична опіка при техногенних катастрофах та екстремальних 
умовах воєнного та мирного часу. Навчальний посібник для спеціальної 
підготовки провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація».  
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2-ге вид., доопрац. та доповн. / Білай І. М., Михайлюк Є. О. Запоріжжя,  
2021. 108 с. 

203. Фармацевтична технологія. Навчальний посібник для семінарських занять та 
самостійної роботи провізорів ПАЦ спеціальності «Аналітично-контрольна 
фармація». 3-тє вид., доопрац. і доповн. / Смойловська Г. П., Малюгіна О. О. 
Запоріжжя, 2020. 99 с. 

204. Фармацевтична технологія. Навчальний посібник для семінарських занять та 
самостійної роботи  провізорів-інтернів спеціальності «Організація та 
управління фармацією». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / Смойловська Г. П., 
Малюгіна О. О., Хортецька Т. В. Запоріжжя, 2021. 83 с. 

205. Фармацевтична технологія. Частина І. Навчальний посібник для практичних 
занять провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / 
Смойловська Г. П., Малюгіна О. О., Фуклева Л. А. Запоріжжя, 2021. 94 с. 

206. Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських засобів з групи гормонів. 
Навчальний посібник для студентів ІV курсу спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / Шабельник К. П., 
Моряк З. Б., Деревʼянко Н. В. Запоріжжя, 2021. 107 с. 

207. Фармацевтичний аналіз лікарських засобів. Крок-3. Навчальний посібник 
для підготовки провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / 
Берест Г. Г. Запоріжжя, 2021. 85 с. 

208. Фармацевтичний аналіз лікарських засобів. Навчальний посібник для 
практичних занять провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / 
Берест Г. Г., Єренко О. К. Запоріжжя, 2020. 99 с. 

209. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг. Маркетинг у фармації.  
Модуль 2. Навчальний посібник для студентів V курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Демченко В. О., 
Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., Зарічна Т. П. Запоріжжя, 2020. 82 с. 

210. Физическая и коллоидная химия. Коллигативные свойства растворов. 
Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян ІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Каплаушенко А. Г., 
Самелюк Ю. Г., Фролова Ю. С. Запоріжжя, 2021. 86 с. (рос.). 

211. Физическая и коллоидная химия. Химическая термодинамика. Основные 
понятия и термины. Навчальний посібник для студентів – іноземних 
громадян ІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Каплаушенко А. Г., Самелюк Ю. Г., Фролова Ю. С. Запоріжжя,  
2021. 85 с. (рос.). 

212. Физическая и колоидная химия. Навчальний посібник. / Каплаушенко А. Г., 
Пряхін О. Р., Чернега Г. В., Блажєєвський М. Є., Похмьолкіна С. О., 
Авраменко А. І., Юрченко І. О., Щербак М. О. Львів : «Магнолія 2006», 
2021. 228 с. (рос.). ISBN 978-617-574-172-6. 

213. Фізвиховання. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів  
I-VI курсів медичних та фармацевтичних факультетів спеціальностей 
«Технологія медичної діагностики та лікування», «Медицина», «Педіатрія», 
«Стоматологія», «Фізична терапія, ерготерапія», «Фармація, промислова 
фармація» / Сазанова І. О., Дорошенко Е. Ю. Запоріжжя, 2020. 106 c. 

214. Фізична та колоїдна хімія. Колігативні властивості розчинів. Навчальний 
посібник для практичних занять студентів та студентів – іноземних 
громадян ІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
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Каплаушенко А. Г., Чернега Г. В., Пряхін О. Р., Самелюк Ю. Г., Фролова Ю. С. 
Запоріжжя, 2021. 83 с. 

215. Фізична та колоїдна хімія. Основні поняття термодинаміки. Перший, другий 
і третій закони термодинаміки. Термодинамічні потенціали та критерії 
оцінки направленості процесів. Навчальний посібник для практичних занять 
студентів та студентів – іноземних громадян ІІ курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Каплаушенко А. Г., Чернега Г. В., 
Пряхін О. Р., Самелюк Ю. Г., Фролова Ю. С. Запоріжжя, 2021. 86 с. 

216. Фізична та колоїдна хімія. Фазові рівноваги. Навчальний посібник для 
практичних занять студентів та студентів – іноземних громадян ІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація», «ТПКЗ». / 
Каплаушенко А. Г., Чернега Г. В., Пряхін О. Р., Самелюк Ю. Г., Фролова Ю. С. 
Запоріжжя, 2021. 70 с. 

217. Фізична терапія в реабілітації пацієнтів з захворюванням нервової системи. 
Навчальний посібник для студентів ІV курсу медичних факультетів 
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». / Козьолкін О. А.,  
Візір І. В., Сікорська М. В. Запоріжжя, 2020. 176 с. 

218. Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях обміну речовин. 
Навчальний посібник для студентів ІІI-IV курсів медичних факультетів 
спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / Михайловська Н. С.,  
Лісова О. О. Запоріжжя, 2020. 82 с. 

219. Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях органів дихання. 
Навчальний посібник для студентів ІІI-IV курсів медичних факультетів 
спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / Михайловська Н. С., 
Шершньова О. В., Лісова О. О. Запоріжжя, 2020. 113 с. 

220. Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях органів травлення. 
Навчальний посібник для студентів ІІI-IV курсів медичних факультетів 
спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / Михайловська Н. С.,  
Лісова О. О., Антипенко О. О. Запоріжжя, 2020. 113 с. 

221. Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях серцево-судинної системи. 
Навчальний посібник для студентів ІІI-IV курсів медичних факультетів 
спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / Михайловська Н. С.,  
Лісова О. О. Запоріжжя, 2020. 128 с. 

222. Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях суглобів. Навчальний 
посібник для студентів ІІI-IV курсів медичних факультетів спеціальності 
«Фізична терапія, ерготерапія». / Михайловська Н. С., Лісова О. О.,  
Стецюк І. О. Запоріжжя, 2020. 117 с. 

223. Фізична хімія. Навчальний посібник. 2-ге вид., стереотип. / Каплаушенко 
А. Г., Пряхін О. Р., Похмьолкіна С. О., Чернега Г. В., Авраменко А. І., 
Юрченко І. О. Львів: «Магнолія 2006», 2021. 206 с.  
ISBN 978-617-574-174-0. 

224. Фізичні основи променевої діагностики. Навчальний посібник для студентів 
медичний факультетів. / Туманська Н. В., Мягков С. О., Нордіо О. Г., 
Сиволап Д. В. Запоріжжя, 2021. 119 с. 

225. Фізіологія рухової активності. Конспект лекцій для студентів ІІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / 
Бєленічев І. Ф., Моргунцова С. А., Бессараб Г. І., Кучковський О. М. 
Запоріжжя, 2021. 93 с. 
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226. Хронічна хвороба нирок. Замісна ниркова терапія. Навчальний посібник для 
студентів V курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», 
«Педіатрія». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / Візір В. А., Деміденко О. В., 
Садомов А. С., Приходько І. Б. Запоріжжя, 2021. 89 с. 

227. Хронічне обструктивне захворювання легенів. Навчальний посібник  
для лікарів-інтернів - первинна післядипломна спеціалізація спеціальності 
222 «Медицина», спеціалізації «Пульмонологія та фтизіатрія». / 
Разнатовська О. М. Запоріжжя, 2021. 78 с.  

228. Хронічні запальні захворювання нервової системи. Навчальний посібник  
для самостійної роботи лікарів-інтернів спеціальностей «Неврологія», 
«Загальна практика - сімейна медицина». / Козьолкін О. А., Ревенько А. В., 
Мєдвєдкова С. О. Запоріжжя, 2021. 109 с. 

229. Электрокардиография и эхокардиография в диагностике болезней сердца. 
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів – іноземних 
громадян V курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», 
«Педіатрія». / Візір В. А., Деміденко О. В., Приходько І. Б., Буряк В. В. 
Запоріжжя, 2021. 70 с. (рос.). 

230. Якість, стандартизація та сертифікація ліків. Навчальний посібник для 
семінарських занять та самостійної роботи слухачів курсів підвищення 
кваліфікації провізорів спеціальності «Організація та управління 
фармацією». / Єренко О. К., Берест Г. Г. Запоріжжя, 2020. 139 с. 

231. Якість, стандартизація та сертифікація ліків. Навчальний посібник для 
занять молодших спеціалістів на курсах удосконалення кваліфікації 
спеціальності «Фармація». / Укладач : Берест Г. Г. Запоріжжя, 2021. 104 с. 

232. Cardiovascular disease management. Modul 2. Part 1. (Лікування серцево-
судинних захворювань. Модуль 2. Частина 1). Навчальний посібник для 
студентів – іноземних громадян V курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Березін О. Є., Візір В. А., 
Деміденко О. В. Запоріжжя, 2021. 157 с. (англ.). 

233. Cardiovascular disease management. Modul 2. Part 2. (Лікування серцево-
судинних захворювань. Модуль 2. Частина 2). Навчальний посібник для 
студентів – іноземних громадян V курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Березін О. Є., Візір В. А., 
Деміденко О. В. Запоріжжя, 2021. 270 с. (англ.). 

234. Collection of integral case histories of virtual patients with widespread internal 
organs’ diseases. Part I. Cardiology. (Збірник історій хвороб віртуальних 
пацієнтів із поширеними захворюваннями внутрішніх органів. Частина I. 
Кардіологія). Посібник для студентів ІІІ курсу медичних факультетів. 2-ге 
вид., доопрац. і доповн. / Сиволап В. В., Герасько М. П. Запоріжжя,  
2021. 96 с. (англ.). 

235. Collection of integral case histories of virtual patients with widespread internal 
organs’ diseases. Part II. Pulmonology. (Збірник історій хвороб віртуальних 
пацієнтів із поширеними захворюваннями внутрішніх органів. Частина ІI. 
Пульмонологія). Посібник для студентів ІІІ курсу медичних факультетів. / 
Сиволап В. В., Герасько М. П. Запоріжжя, 2021. 70 с. (англ.). 

236. Cornea and Corneal Diseases (Рогівка та захворювання рогівки). Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян ІV курсу медичних 
факультетів. / Завгородня Н. Г., Саржевська Л. Е. Запоріжжя,  
2021. 81 с. (англ.). 
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237. Disorders of thinking and intelligence (Порушення мислення та інтелекту). 
Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян ІV курсу 
медичних факультетів. / Саржевський С. Н. Запоріжжя, 2021.  
76 с. (англ.). 

238. Features of conducting anti-epidemic measures in cases of emergencies in peace 
under conditions of quarantine infections. Anti-epidemic protection of the troops, 
bacteriological intelligence. (Особливості проведення протиепідемічних 
заходів у випадках надзвичайних ситуацій в мирному стані в умовах 
карантинних інфекцій. Протиепідемічний захист військ, бактеріологічна 
розвідка). Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян V курсу 
медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Рябоконь О. В.,  
Оніщенко Т. Є., Фурик О. О., Задирака Д. А., Оніщенко Н. В., Калашник К. В., 
Хелемендик А. Б., Білокобила С. О. Запоріжжя, 2021. 89 с. (англ.). 

239. Forensic aspects of road traffic injury (Судово-медичні аспекти транспортної 
травми). Навчальний посібник для самостійної роботи студентів – іноземних 
громадян IV курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», 
«Педіатрія». / Зубко М. Д., Волошанська О. О. Запоріжжя, 2021. 79 с. (англ.). 

240. Foundations of bioethics and biosafety (Основи біоетики та біобезпеки). 
Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян І курсу медичних 
факультетів спеціальності «Медицина». / Сепетий Д. П. Запоріжжя,  
2020. 97 с. (англ.). 

241. Instrumental and Laboratory Methods of Examination of cardiovascular system 
(Інструментальні та лабораторні методи обстеження серцево-судинної 
системи). Навчальний посібник для самостійної роботи студентів – 
іноземних громадян ІІI курсу медичних факультетів. / Сиволап В. В., 
Лихасенко І. В. Запоріжжя, 2021. 74 с. (англ.). 

242. Instrumental and Laboratory Methods of Examination of Respiratory Organs. 
(Інструментальні та лабораторні методи обстеження органів дихання). 
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів – іноземних 
громадян ІІI курсу медичних факультетів. / Сиволап В. В., Лихасенко І. В. 
Запоріжжя, 2021. 70 с. (англ.). 

243. Integrated disease management in an outpatient setting (Комплексне лікування 
захворювань в амбулаторних умовах). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Резніченко Ю. Г Запоріжжя, 2021. 212 с. (англ.). 

244. Medical English: Case Reports. Urogenital System (Медична англійська: історія 
хвороб. Сечостатева система). Навчальний посібник для студентів  
ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Беспала Л. В., 
Гордієнко О. В., Вишницька Я. С. Запоріжжя, 2020. 99 с. (англ.). 

245. Meningeal syndrome in the clinic of infectious diseases. Swelling of brain 
(emergency care). (Менінгеальний синдром в клініці інфекційних хвороб. 
Набряк мозку (невідкладна допомога)). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян VI курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Медицина», «Педіатрія». 2-ге вид., доопрац. і доповн. / Рябоконь О. В., 
Ушеніна Н. С., Фурик О. О., Задирака Д. А., Оніщенко Т. Є., Хелемендик А. Б., 
Калашник К. В., Білокобила С. О., Оніщенко Н. В. Запоріжжя,  
2021. 98 с. (англ.). 
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246. Microsoft Excel 2016. Європейський стандарт комп’ютерної грамотності. 
Частина 2. Навчальний посібник для слухачів – іноземних громадян 
довузівського етапу підготовки. / Каблуков А. О., Андросов А. І. Запоріжжя, 
2021. 123 с. 

247. Modern innovative instrumental methods of examination in gynecological 
practice (Сучасні методи обстеження у гінекологічній практиці). Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян VI курсу медичних 
факультетів спеціальності «Медицина». / Круть Ю. Я., Богомолова О. А., 
Онопченко С. П. Запоріжжя, 2021. 71 с. (англ.). 

248. Neuroinfections and other infections with air-droplet transmission in children. 
(Нейроінфекції та інші інфекційні захворювання з повітряно-крапельним 
шляхом передачі у дітей). Навчальний посібник для самостійної роботи 
студентів – іноземних громадян VI курсу медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Усачова О. В., Конакова О. В., Пахольчук Т. М., 
Сіліна Є. А., Дралова О. А. Запоріжжя, 2021. 75 с. (англ.). 

249. Pediatric Corneal Opacities (Помутніння дитячої рогівки). Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян ІV курсу медичних 
факультетів. / Завгородня Н. Г., Саржевська Л. Е., Безденежна О. О. 
Запоріжжя, 2021. 87 с. (англ.). 

250. Pediatric surgery (Дитяча хірургія). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян VI курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Медицина», «Педіатрія». / Спахі О. В., Пахольчук О. П., Лятуринська О. В., 
Макарова М. О., Кокоркін О. Д. Запоріжжя. 2021. 124 с. 

251. Pediatrics. (Педіатрія). Навчальний посібник для підготовки студентів – 
іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина» до ОСКІ. / Леженко Г. О., Резніченко Ю. Г., Пашкова О. Е., 
Чудова Н. І. Запоріжжя, 2021. 90 с. (англ.). 

252. Pharmaceutical botany. Krok-1. Part I (Фармацевтична ботаніка. Krok-1. 
Частина І). Навчальний посібник для студентів І - ІІІ курсів фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація», освітньої 
програми «Технології парфумерно-косметичних засобів». / Корнієвський Ю. І., 
Корнієвська В. Г., Куліченко А. К., Панченко С. В., Мазулін Г. В. 
Запоріжжя, 2021. 90 с. 

253. Pharmaceutical botany. Krok-1. Part II (Фармацевтична ботаніка. Krok-1. 
Частина ІІ). Навчальний посібник для студентів І − ІІІ курсів 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація», 
освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів». / 
Корнієвський Ю. І., Корнієвська В. Г., Куліченко А. К., Панченко С. В., 
Мазулін Г. В. Запоріжжя, 2021. 79 с. 

254. Physical methods of analysis (Фізичні методи аналізу). Навчальний посібник 
для студентів І курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Васюк С. О., Коржова А. С., Малецька О. Р. 
Запоріжжя, 2021. 70 с. (англ.). 

255. Prevention of the most common diseases in the practice of family doctor 
(Профілактика найпоширеніших хвороб в практиці сімейного лікаря). 
Навчальний посібник для практичних занять та самостійної роботи 
студентів - іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів 
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спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Михайловська Н. С., Грицай А. В., 
Стецюк І. О., Коновалова М. О. Запоріжжя, 2021. 242 с. (англ.). 

256. Psychiatry and narcology. Organizational mental disorders (Психіатрія та 
наркологія. Органічні психічні розлади). Навчальний посібник для  
студентів − іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Сафонов Д. М. Запоріжжя, 2021. 97 с. (англ.) 

257. Pulmonology. Differential diagnosis and emergency care for the most common 
respiratory diseases in children (Пульмонологія. Диференціальна діагностика 
та невідкладна допомога при найпоширеніших респіраторних 
захворюваннях у дітей). Навчальний посібник для студентів – іноземних 
громадян VІ курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / 
Резніченко Ю. Г Запоріжжя, 2021. 204 с. 

258. Pulmonology. Modul 2. (Пульмонологія. Модуль 2). Навчальний посібник для 
практичних занять студентів – іноземних громадян V курсу медичних 
факультетів спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». / Березін О. Є., 
Візір В. А., Деміденко О. В. Запоріжжя, 2021. 138 с. (англ.). 

259. Qualitative analysis. Acid-basic titration. Section 1. (Якісний аналіз. Кислотно-
основне титрування. Розділ 1). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян ІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація, промислова фармація». / Васюк С. О., Коржова А. С.,  
Донченко А. О. Запоріжжя, 2021. 131 с. (англ.). 

260. Quantitative analysis, instrumental methods of analysis. Section 2. Basic  
topic 2. (Кількісний аналіз, інструментальні методи аналізу. Розділ 2). 
Навчальний посібник для студентів-іноземних громадян ІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Васюк С. О., Коржова А. С., Нагорна Н. О. Запоріжжя,  
2021. 75 с. (англ.). 

261. Quantitative analysis. Instrumental methods of analysis. Section 2. Basic  
topic 1. (Кількісний аналіз, інструментальні методи аналізу. Розділ 2). 
Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян ІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Васюк С. О., Коржова А. С., Мєдвєдєва К. П. Запоріжжя,  
2021. 70 с. (англ.). 

262. Radiological investigations (Рентгенологічні дослідження). Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Медицина». / Нордіо О. Г., Туманська Н. В., 
Мягков С. О. Запоріжжя, 2021. 84 с. (англ.). 

263. Radiological signs of lung diseases (Рентгенологічні ознаки захворювань 
легень). Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян  
ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Нордіо О. Г., 
Туманська Н. В., Мягков С. О. Запоріжжя, 2021. 80 с. (англ.). 

264. Retinal Anatomy and Pathology (Анатомія та патологія  
сітківки). Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян  
ІV курсу медичних факультетів. / Завгородня Н. Г., Івахненко О. М., 
Саржевський А. С. Запоріжжя, 2021. 91 с. (англ.). 

265. Rheumatology. Modul 2. (Ревматологія. Модуль 2). Навчальний посібник для 
практичних занять студентів – іноземних громадян V курсу медичних 
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факультетів спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». / Березін О. Є., 
Візір В. А., Деміденко О. В. Запоріжжя, 2021. 142 с. (англ.). 

266. Survey methods and research. Main phichopathological syndromes (Методи 
обстеження та дослідження. Основні психопатологічні синдроми). 
Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян IV курсу 
медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» /  
Сафонов Д. М. Запоріжжя, 2020. 82 с. 

267. The most common diseases of the circulatory system in children. Differential 
diagnosis and emergency care in major emergencies (Найпоширеніші 
захворювання кровоносної системи у дітей. Диференціальна діагностика та 
невідкладна допомога у надзвичайних ситуаціях). Навчальний посібник  
для студентів – іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Резніченко Ю. Г. Запоріжжя, 2021. 245 с. 
(англ.). 

268. The most common diseases of the digestive system in children. Differential 
diagnosis and emergency care in major emergencies (Найпоширеніші 
захворювання органів травлення у дітей. Диференціальна діагностика та 
невідкладна допомога у надзвичайних ситуаціях). Навчальний посібник для 
студентів – іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Резніченко Ю. Г. Запоріжжя, 2021. 94 с. (англ.). 

269. The most common diseases of the urinary system in children. Differential 
diagnosis and emergency care in major emergencies (Найпоширеніші 
захворювання сечовидільної системи у дітей. Диференціальна діагностика та 
невідкладна допомога у надзвичайних ситуаціях). Навчальний посібник для 
студентів – іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Резніченко Ю. Г. Запоріжжя, 2021. 106 с. 
(англ.). 

270. Urology (Урологія). Навчальний посібник для практичних занять студентів – 
іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Губарь А. О. Запоріжжя, 2021. 122 с. (англ.). 

 
Навчально-методичні посібники – 30 

1. Аналіз якості лікарських препаратів органічної природи. Блок 2. Навчально-
методичний посібник для студенів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація» (5, та 5,5 р.н.) заочної форми навчання. / 
Кучеренко Л. І., Портна О. О., Хромильова О. В., Німенко Г. Р., Борсук С. О. 
Запоріжжя, 2020. 111 с. 

2. Аналіз якості лікарських препаратів органічної природи. Блок 2. Навчально-
методичний посібник для студенів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація» (4,5 р.н.) заочної форми навчання. / Кучеренко Л. І., 
Портна О. О., Хромильова О. В., Німенко Г. Р., Борсук С. О. Запоріжжя, 
2020. 106 с. 

3. Біологія людини. Методичний посібник для викладачів, які викладають 
слухачам довузівського етапу підготовки. / Панасенко О. І., Приходько О. Б., 
Ємець Т. І., Малєєва Г. Ю., Вальчук Т. С., Запоріжжя, 2021. 131 с. 

4. Біологія тварин. Частина І. Методичний посібник для викладачів, які 
викладають слухачам довузівського етапу підготовки. / Панасенко О. І., 
Приходько О. Б., Ємець Т. І., Малєєва Г. Ю., Вальчук Т. С., Запоріжжя,  
2021. 105 с. 
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5. Біологія тварин. Частина ІІ. Методичний посібник для викладачів, які 
викладають слухачам довузівського етапу підготовки. / Панасенко О. І., 
Приходько О. Б., Ємець Т. І., Малєєва Г. Ю., Вальчук Т. С., Запоріжжя,  
2021. 90 с. 

6. Будова та хімічний склад клітини. Методичний посібник для викладачів, які 
викладають слухачам довузівського етапу підготовки. / Панасенко О. І., 
Ємець Т. І., Вальчук Т. С., Приходько О. Б., Малєєва Г. Ю. Запоріжжя,  
2020. 105 с. 

7. Водні розчини. Концентровані розчини. Фармакопейні розчини. Неводні 
розчини. Методичний посібник для викладачів. 2-ге вид., доопрац. і доповн. / 
Гладишев В. В., Пухальська І. О., Литвиненко Т. М., Малецький М. М., 
Лисянська Г. П., Романіна Д. М., Брагар Н. О. Запоріжжя, 2020. 133 с. 

8. Державне нормування виготовлення лікарських засобів в аптеках. Дозування. 
Порошки. Методичний посібник для викладачів. 2-ге вид., доопрац. і доповн. / 
Гладишев В. В., Пухальська І. О., Литвиненко Т. М., Малецький М. М., 
Лисянська Г. П., Романіна Д. М., Брагар Н. О. Запоріжжя, 2020. 133 с. 

9. Інформаційно-пошукова система правового забезпечення діяльності 
підприємств Ліга: Закон. Навчально-методичний посібник для студентів  
ІV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Рижов О. А., Каблуков А. О., Іванькова Н. А., Страхова О. П. 
Львів : Видавець Марченко Т. В., 2020. 92 с. ISBN 978-617-7937-43-1. 

10. Медична хімія. Частина І. Основи біонеорганічної і фізичної хімії. 
Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних громадян  
І курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», 
«Стоматологія» «Технології медичної діагностики та лікування». / 
Каплаушенко А. Г., Чернега Г. В., Пряхін О. Р., Авраменко Ю. Г.,  
Самелюк Ю. Г., Фролова Ю. С. Запоріжжя, 2020. 301 с. 

11. Медична хімія. Частина ІІ. Поверхневі явища, основи адсорбційної терапії, 
колоїди, високомолекулярної речовини. Навчально-методичний посібник для 
студентів – іноземних громадян І курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» «Технології 
медичної діагностики та лікування». / Каплаушенко А. Г., Чернега Г. В., 
Пряхін О. Р., Авраменко Ю. Г., Самелюк Ю. Г., Фролова Ю. С. Запоріжжя, 
2020. 146 с. 

12. Найбільш поширені захворювання органів сечової системи у дітей. 
Диференційна діагностика та невідкладна допомога при основних 
невідкладних станах. Методичний посібник. / Леженко Г. О., Резніченко Ю. Г., 
Пашкова О. Є., Гиря О. М., Лебединець О. М., Ярцева М. О., Чудова Н. І. 
Запоріжжя, 2021. 106 с. 

13. Найбільш поширені захворювання органів травлення у дітей. Диференційна 
діагностика та невідкладна допомога при основних невідкладних станах. 
Методичний посібник. / Леженко Г. О., Резніченко Ю. Г., Пашкова О. Є., 
Гиря О. М., Лебединець О. М. Запоріжжя, 2021. 94 с. 

14. Найбільш поширені захворювання системи кровообігу у дітей. Диференційна 
діагностика та невідкладна допомога при основних невідкладних станах. 
Методичний посібник. / Леженко Г. О., Резніченко Ю. Г., Пашкова О. Є., 
Ярцева М. О., Чудова Н. І., Погребна А. А. Запоріжжя, 2021. 245 с. 
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15. Нейрореабілітація. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальності 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія». / Козьолкін О. А., Сікорська М. В., Візір І. В. 
Запоріжжя, 2020. 215 с. 

16. Організація диспансерного нагляду за дітьми в умовах поліклініки. 
Невідкладна допомога при основних невідкладних станах. Методичний 
посібник. / Леженко Г. О., Резніченко Ю. Г., Пашкова О. Є., Гиря О. М., 
Лебединець О. М., Ярцева М. О., Чудова Н. І., Захарченко Н. А. Запоріжжя, 
2021. 212 с. 

17. Педіатрія. Методичний посібник для викладачів, які викладають студентам 
ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Педіатрія». / Недєльська С. М., 
Шумна Т. Є., Мазур В. І., Пахольчук О. П., Кузнєцова О. Д., Жиленко І. О., 
Бессікало Т. Г., Кляцька Л. І., Тарасевич Т. В., Акулова О. Ю., Ярцева Д. О. 
Запоріжжя, 2020. 341 с. 

18. Пульмонологія. Диференційна діагностика та невідкладна допомога при 
найбільш поширених захворюваннях органів дихання у дітей. Методичний 
посібник. / Леженко Г. О., Резніченко Ю. Г., Пашкова О. Є., Гиря О. М., 
Лебединець О. М., Ярцева М. О., Захарченко Н. А. Запоріжжя, 2021. 204 с. 

19. Розмноження. Генетика. Методичний посібник для викладачів, які 
викладають слухачам – іноземним громадянам довузівського етапу 
підготовки спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація». / 
Приходько О. Б., Панасенко О. І., Ємець Т. І., Попович А. П., Вальчук Т. С., 
Малєєва Г. Ю. Запоріжжя, 2020. 126 с. 

20. Сучасні методи стандартизації лікарських засобів. Навчально-методичний 
посібник для практичних занять провізорів-інтернів спеціальності 
«Фармація». / Кучеренко Л. І., Портна О. О., Хромильова О. В., Німенко Г. Р., 
Борсук С. О. Запоріжжя, 2020. 191 с. 

21. Українська мова як іноземна. Вступний фонетико-комунікативний курс. 
Методичний посібник для викладачів, які проводять практичні заняття зі 
студентами – іноземними громадянами І – ІІ курсів медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Зуєнко Я. М., Корбут Л. М., Репетун А. К. 
Запоріжжя, 2021. 204 с. 

22. Урологія з оцінкою результатів дослідження. Методичний посібник для 
викладачів, які проводять практичні заняття зі студентами ІІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». / 
Бачурін Г. В., Ломака С. С. Запоріжжя, 2021. 245 с. 

23. Урологія. Методичний посібник для викладачів, які проводять практичні 
заняття зі студентами ІV курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Медицина», «Педіатрія». / Бачурін Г. В. Запоріжжя, 2021. 246 с. 

24. Ускладнення туберкульозу легень, які вимагають невідкладної медичної 
допомоги. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи при 
підготовці до практичних занять лікарів-інтернів первинної післядипломної 
спеціалізації галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 
«Медицина», спеціалізації «Внутрішні хвороби». / Разнатовська О. М. 
Запоріжжя, 2020. 70 с. 

25. Фармакогнозія. Методи фармакогностичного аналізу. ЛР, сировина 
рослинного і тваринного походження, яка містить вуглеводи, ліпіди, 
вітаміни, терпеноїди, кардіоглікозиди, тритерпени. Методичний посібник для 
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викладачів які проводять практичні заняття зі студентами фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Тржецинський С. Д., Одинцова В. М., 
Мозуль В. І., Денисенко О. М., Головкін В. В., Рудник А. М., Шевченко І. М., 
Аксьонова І. І. Запоріжжя, 2021. 159 с. 

26. Фармацевтична хімія. VІІ семестр. Навчально-методичний посібник  
для студентів ІV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація, промислова фармація» заочної форми навчання. / Моряк З. Б., 
Дерев’янко Н. В., Шабельник К. П. Запоріжжя, 2020. 212 с. 

27. Фармацевтична хімія. Навчально-методичний посібник для студентів  
IV курсу VIII семестру фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація, промислова фармація» заочної форми навчання / Моряк З. Б., 
Шабельник К. П., Дерев’янко Н. В. Запоріжжя, 2020. 180 с. 

28. Фізика. Механіка. Механічні коливання і хвилі. Методичний посібник для 
викладачів, які проводять заняття зі слухачами – іноземними громадянами 
довузівського етапу підготовки. / Воденнікова Л. В., Філіпенко І. І. 
Запоріжжя, 2020. 145 с. 

29. Фізична та колоїдна хімія. Physical and colloidal chemistry. Білінгвальний 
навчально-методичний посібник. / Авраменко М. О., Каплаушенко А. Г., 
Пряхін О. Р., Варинський Б. О., Юрченко І. О., Щербак М. О. Львів : 
«Магнолія 2006», 2021. 1206 с. (англ.-укр.). ISBN 978-617-574-171-9. 

30. Фізична терапія в нейрореабілітації. Методичний посібник для викладачів. / 
Козьолкін О. А., Дарій В. І., Сікорська М. В., Візір І. В. Запоріжжя,  
2020. 234 с. 

 
Практикуми – 83 

1. Анатомія внутрішніх органів, серцево-судинної та центральної нервової 
систем. Практикум для самостійної роботи студентів І курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Григор’єва О. А., 
Світлицький А. О., Лебединець М. Г., Штанько І. Ф., Артюх О. В., Чугін С. В., 
Щербаков М. С., Тополенко Т. А., Грінівецька Н. В., Абросімов Ю. Ю., 
Чернявський А. В., Таланова О. С., Апт О. А., Вовченко М. Б., Зінич О. Л., 
Матвєйшина Т. М., Лазарик О. Л. Запоріжжя, 2020. 157 с. 

2. Анатомія і морфологія рослин. Практикум для студентів ІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Корнієвський Ю. І., Корнієвська В. Г., Панченко С. В.,  
Мазулін Г. В. Запоріжжя, 2020. 94 с. 

3. Анатомія людини. Периферична нервова система. Органи чуття. Практикум 
для самостійної роботи студентів ІІ курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Григор’єва О. А., Світлицький А. О., 
Лебединець М. Г., Штанько І. Ф., Артюх О. В., Чугін С. В., Щербаков М. С., 
Тополенко Т. А., Грінівецька Н. В., Абросімов Ю. Ю., Чернявський А. В., 
Таланова О. С., Апт О. А., Зінич О. Л., Матвєйшина Т. М., Міщенко О. М., 
Ковальчук К. С., Писаренко А. С., Лазарик О. Л. Запоріжжя, 2020. 114 с. 

4. Анатомія опорно-рухового апарату та внутрішніх органів. Практикум для 
самостійної роботи студентів І курсу медичних факультетів спеціальності 
«Технології медичної діагностики та лікування». / Григор’єва О. А., 
Світлицький А. О., Лебединець М. Г., Штанько І. Ф., Артюх О. В., Чугін С. В., 
Щербаков М. С., Тополенко Т. А., Грінівецька Н. В., Абросімов Ю. Ю., 
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Чернявський А. В., Таланова О. С., Апт О. А., Вовченко М. Б., Лазарик О. Л., 
Зінич О. Л., Матвєйшина Т. М. Запоріжжя, 2020. 173 с. 

5. Анатомія судинної, імунної, нервової систем та органів чуття. Практикум для 
самостійної роботи студентів І курсу медичних факультетів спеціальності 
«Технології медичної діагностики та лікування». / Григор’єва О. А., 
Світлицький А. О., Лебединець М. Г., Штанько І. Ф., Артюх О. В., Чугін С. В., 
Щербаков М. С., Тополенко Т. А., Грінівецька Н. В., Абросімов Ю. Ю., 
Чернявський А. В., Таланова О. С., Апт О. А., Вовченко М. Б., Лазарик О. Л., 
Зінич О. Л., Матвєйшина Т. М. Запоріжжя, 2020. 95 с. 

6. Біологічна хімія. Розділ 2. Обмін складних білків. Молекулярна біологія. 
Біохімія міжклітинних комунікацій, тканин та фізіологічних функцій. 
Практикум для самостійної підготовки до іспиту «Крок-1» студентів  
ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія» та студентів  
ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія», які попередньо 
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. / 
Александрова К. В., Швець В. М., Макоїд О.Б. Запоріжжя, 2021. 101 с. 

7. Біофізика з фізичними методами аналізу. Практикум для самостійної роботи 
студентів І курсу фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація», 
«ТПКЗ» заочної форми навчання. / Мельнікова О. З., Іванченко О. З. 
Запоріжжя, 2020. 121 с. 

8. Біохімічні критерії лабораторної діагностики патологічних процесів в 
організмі людини. Модуль 1. Практикум для підготовки до ліцензійного іспиту 
«Крок-Б» студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Технології 
медичної діагностики та лікування». / Павлов С. В., Горбачова С. В.,  
Біленький С. А., Бухтіярова Н. В., Баранова Л. В., Левченко К. В.,  
Нікітченко Ю. В., Бурлака К. А., Робота Д. В., Марічева О. О. Запоріжжя, 
2020. 148 с. 

9. Гематологічні методи дослідження в практиці лікаря-лаборанта. Практикум 
для лікарів-інтернів спеціальності «Технології медичної діагностики та 
лікування». / Павлов С. В., Горбачова С. В., Біленький С. А., Бухтіярова Н. В., 
Баранова Л. В., Левченко К. В., Нікітченко Ю. В., Бурлака К. А.,  
Робота Д. В., Марічева О. О. Запоріжжя, 2020. 100 с. 

10. Гемобластози. Загальноклінічні методи дослідження. Практикум для 
самостійної підготовки студентів ІІІ курсу медичних факультетів 
спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». /  
Павлов С. В., Горбачова С. В., Бухтіярова Н. В., Біленький С. А., Баранова Л. В., 
Левченко К. В., Нікітченко Ю. В., Бурлака К. А., Робота Д. В., Марічева О. О. 
Запоріжжя, 2021. 92 с. 

11. Гигиена и медицинская экология. Практикум для самостійної аудиторної та 
позааудиторної підготовки до практичних занять і «КРОК-2» студентів – 
іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія». / Укладачі: Гребняк М. П., Севальнєв А. І., 
Кірсанова О. В. Запоріжжя, 2020. 169 с. (рос.). 

12. Ендокринологія з оцінкою результатів досліджень. Модуль 1. Практикум для 
студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності 224 «Технології 
медичної діагностики та лікування». / Павлов С. В., Горбачова С. В., 
Біленький С. А., Бухтіярова Н. В., Баранова Л. В., Левченко К. В., Бурлака К. А., 
Нікітченко Ю. В., Робота Д. В., Марічева О. О. Запоріжжя, 2021. 117 с. 
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13. Етіопатогенез та діагностика анемій. Методи визначення груп крові. Модуль 
2. Практикум для студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Технології медичної діагностики та лікування». / Павлов С. В., Горбачова С. В., 
Бухтіярова Н. В., Біленький С. А., Баранова Л. В., Левченко К. В.,  
Нікітченко Ю. В., Бурлака К. А., Робота Д. В., Марічева О. О. Запоріжжя, 
2020. 89 с. 

14. Загальна нозологія. Типові патологічні процеси. Патофізіологія органів і 
систем. Практикум для студентів ІІ курсу медичних факультетів освітньо-
кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Фізична терапія, 
ерготерапія». / Колесник Ю. М., Ганчева О. В., Абрамов А. В., Жулінський В. О., 
Ковальов М. М., Василенко Г. В., Мельнікова О. В., Іваненко Т. В.,  
Грекова Т. А., Каджарян Є. В., Данукало М. В., Ісаченко М. І. Запоріжжя, 
2021. 78 с. 

15. Загальна нозологія. Типові патологічні процеси. Розділ 1. Практикум для 
студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», 
«Педіатрія». 2-ге вид., доопрац. і доповн. / Колесник Ю. М., Ганчева О. В., 
Абрамов А. В., Жулінський В. О., Ковальов М. М., Василенко Г. В., 
Мельнікова О. В., Іваненко Т. В., Грекова Т. А., Каджарян Є. В.,  
Тiщенко С. В., Данукало М. В., Ісаченко М. І. Запоріжжя, 2020. 81 с. 

16. Загальна нозологія. Типові патологічні процеси. Розділ І. Практикум для 
студентів ІІ курсу медичних факультетів освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр» спеціальності 221 «Стоматологія». 3-тє вид., доопрац. і доповн. / 
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., Данукало М. В., Ісаченко М. І. Запоріжжя, 
2021. 78 с. 

17. Загальна організація клініко-лабораторних досліджень. Практикум для 
самостійної підготовки до практичних занять студентів ІV курсу медичних 
факультетів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування». / Павлов С. В., Горбачова С. В., Бухтіярова Н. В., Баранова Л. В., 
Біленький С. А., Левченко К. В., Нікітченко Ю. В., Бурлака К. А.,  
Робота Д. В., Марічева О. О. Запоріжжя, 2021. 105 с. 

18. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, 
амінокислот та його регуляція. Практикум для студентів ІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Стоматологія» та студентів II курсу медичних 
факультетів спеціальності «Стоматологія», які попередньо здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. 2-ге вид., доопрац. і доповн. / 
Александрова К. В., Швець В. М., Макоїд О. Б. Запоріжжя, 2021. 107 с. 

19. Загальні констеляції біологічної хімії. Практикум для самостійної підготовки 
до «Крок-Б» студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності  
224 «Технології медичної діагностики та лікування». / Павлов С. В.,  
Баранова Л. В., Біленький С. А., Бухтіярова Н. В., Горбачова С. В.,  
Левченко К. В., Нікітченко Ю. В., Бурлака К. А., Робота Д. В., Марічева О. О. 
Запоріжжя, 2021. 98 с. 

20. Загально-клінічні методи дослідження в практиці лікаря-лаборанта. 
Практикум для лікарів-інтернів спеціальності «Технології медичної 
діагностики та лікування». / Павлов С. В., Горбачова С. В., Біленький С. А., 
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Бухтіярова Н. В., Баранова Л. В., Левченко К. В., Нікітченко Ю. В.,  
Бурлака К. А., Робота Д. В., Марічева О. О. Запоріжжя, 2020. 74 с. 

21. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Практикум для студентів  
ІІ – ІІІ курсів медичних факультетів спеціальнoстi 221 «Стоматологія». / 
Укладачі : Трегуб С. Є., Соляненко О. Л. Запоріжжя, 2021. 93 с. 

22. Іноземна мова. Англійська мова. Практикум для студентів І курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація», «Технології 
парфумерно-косметичних засобів» заочної форми навчання. / Олексієнко А. В., 
Соляненко О. Л. Запоріжжя, 2021. 157 с. 

23. Іноземна мова. Іноземна мова за професійним спрямуванням.  
Практикум для студентів І – ІІ курсів фармацевтичних факультетів  
спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів». / Укладачі :  
Орел-Халік Ю. В., Жаворонкова В. В. Запоріжжя, 2021. 100 с. 

24. Інтерпретація лабораторних досліджень при різноманітних патологіях. 
Модуль 1. Практикум для самостійної підготовки до «Крок-2» студентів  
І курсу медичних факультетів спеціальності 224 «Технології медичної 
діагностики та лікування». / Павлов С. В., Біленький С. А., Горбачова С. В., 
Бухтіярова Н. В., Баранова Л. В., Левченко К. В., Нікітченко Ю. В.,  
Бурлака К. А., Марічева О. О., Робота Д. В. Запоріжжя, 2021. 118 с. 

25. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. Практикум для лікарів- 
інтернів спеціальності «Медицина». / Григор’єва О. А., Скаковський Е. Р., 
Булдишкін В. В., Богданов П. В. Запоріжжя, 2020. 233 с. 

26. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. Практикум для самостійної роботи 
студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / 
Григор’єва О. А., Скаковський Е. Р., Якімова Н. Ю., Мешкова О. В. 
Запоріжжя, 2020. 131 с. 

27. Клінічна біохімія обміну вуглеводів, ліпідів і білків в нормі та при патології. 
Клінічна біохімія гормонів. Модуль 1. Практикум для студентів  
ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Технології медичної 
діагностики та лікування». / Павлов С. В., Горбачова С. В., Біленький С. А., 
Бухтіярова Н. В., Баранова Л. В., Левченко К. В., Нікітченко Ю. В., Робота Д. В., 
Бурлака К. А., Марічева О. О. Запоріжжя, 2020. 142 с. 

28. Комп’ютерне моделювання у фармації. Практикум для студентів ІV курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Рижов О. А., Пєнкін Ю. М., Страхова О. П., Нессонова М. Н., 
Іванькова Н. А., Каблуков А. О. Львів : Видавець Марченко Т. В., 2020. 198 с. 
ISBN 978-617-7937-28-8. 

29. Лабораторна діагностика паразитарних інвазій. Практикум для самостійної 
підготовки до практичних занять студентів ІV курсу медичних факультетів 
спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». /  
Павлов С. В., Бухтіярова Н. В., Горбачова С. В., Біленький С. А., Баранова Л. В., 
Левченко К. В., Бурлака К. А., Нікітченко Ю. В., Робота Д. В., Марічева О. О. 
Запоріжжя, 2021. 120 с. 

30. Лабораторная диагностика в аспекте фармацевтической опеки. Практикум 
для студентів – іноземних громадян ІV курсу фармацевтичних  
факультетів спеціальності «Фармація». / Павлов С. В., Горбачова С. В., 
Баранова Л. В., Бухтіярова Н. В., Біленький С. А., Левченко К. В.,  
Бурлака К. А., Нікітченко Ю. В., Марічева О. О. Запоріжжя, 2020. 80 с. (рос.). 
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31. Методи клінічної лабораторної діагностики та фармацевтична опіка в 
діяльності провізора. Практикум для студентів ІV курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Павлов С. В., Горбачова С. В., 
Баранова Л. В., Біленький С. А., Бухтіярова Н. В., Нікітченко Ю. В.,  
Бурлака К. А., Левченко К. В., Робота Д. В., Марічева О. О. Запоріжжя,  
2020. 87 с. 

32. Методи лабораторної діагностики захворювань сечостатевої системи. 
Модуль 4. Практикум для студентів ІV курсу медичних факультетів 
спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». /  
Павлов С. В., Горбачова С. В., Бухтіярова Н. В., Біленький С. А., Баранова Л. В., 
Левченко К. В., Нікітченко Ю. В., Бурлака К. А., Робота Д. В., Марічева О. О. 
Запоріжжя, 2020. 79 с. 

33. Методи фармакогностичного аналізу. Первинні метаболіти. Практикум для 
студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології 
парфумерно-косметичних засобів». / Укладачі : Тржецинський С. Д., 
Одинцова В. М., Денисенко О. М., Мозуль І. В., Головкін В. В.,  
Рудник А. М., Шевченко І. М., Аксьонова І. І. Запоріжжя, 2021. 105 с. 

34. Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Морфологія і фізіологія 
мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет. Загальна і спеціальна вірусологія.  
Розділ 1. Практикум для студентів ІІ курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» та студентів, які попередньо 
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. /  
Поліщук Н. М., Количева Н. Л., Жеребятьєв О. С., Букіна Ю. В., Деген А. С. 
Запоріжжя, 2021. 141 с. 

35. Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Спеціальна та клінічна 
мікробіологія. Розділ 2. Практикум для студентів ІІІ курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» та студентів,  
які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста. / Поліщук Н. М., Количева Н. Л., Букіна Ю. В., Деген А. С., 
Матильонок Т. Ю. Запоріжжя, 2021. 118 с. 

36. Моніторинг лікарських препаратів. Практикум для студентів І курсу 
медичних факультетів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування». / Бєленічев І. Ф., Павлов С. В., Бухтіярова Н. В., Риженко В. П., 
Горбачова С. В., Біленький С. А., Баранова Л. В., Левченко К. В.,  
Бурлака К. А., Нікітченко Ю. В., Робота Д. В., Марічева О. О. Запоріжжя, 
2021. 88 с. 

37. Нормальна фізіологія людини. Практикум для студентів І курсу медичних 
факультетів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / Бєленічев І. Ф., 
Моргунцова С. А., Бессараб Г. І., Кучковський О. М. Запоріжжя, 2021. 123 с. 

38. Основи моделювання фармацевтичних задач засобами MathCAD. Практикум 
для студентів ІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Рижов О. А., Пєнкін Ю. М., Нессонова М. Н., 
Іванькова Н. А., Зефіров В. М. Львів : Видавець Марченко Т. В., 2020. 100 с. 
ISBN 978-617-7937-33-2. 

39. Основи техніки лабораторних робіт. Практикум для самостійної аудиторної 
та позааудиторної підготовки до практичних занять студентів І курсу 
медичних факультетів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування». / Павлов С. В., Горбачова С. В., Біленький С. А., Бухтіярова Н. В., 
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Баранова Л. В., Левченко К. В., Нікітченко Ю. В., Бурлака К. А.,  
Робота Д. В., Марічева О. О. Запоріжжя, 2021. 101 с. 

40. Основні положення про роботу клініко-діагностичної лабораторії. Гемопоез. 
Практикум для самостійної підготовки студентів ІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». / 
Павлов С. В., Горбачова С. В., Біленький С. А., Бухтіярова Н. В.,  
Баранова Л. В., Левченко К. В., Нікітченко Ю. В., Бурлака К. А., Робота Д. В., 
Марічева О. О. Запоріжжя, 2021. 86 с. 

41. Патофизиология органов и систем. Раздел ІІ. Практикум для студентів – 
іноземних громадян ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація, промислова фармація». 2-ге вид., доопрац. і доповн. /  
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., Данукало М. В., Ісаченко М. І. Запоріжжя, 
2021. 70 с. (рос.). 

42. Патофізіологія органів і систем. Розділ ІІ. Практикум для студентів  
ІІІ курсу медичних факультетів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 
спеціальності 221 «Стоматологія». / Колесник Ю. М., Ганчева О. В,  
Абрамов А. В., Жулінський В. О., Ковальов М. М., Василенко Г. В., 
Мельнікова О. В., Грекова Т. А., Іваненко Т. В., Каджарян Є. В.,  
Тiщенко С. В., Данукало М. В., Ісаченко М. І. Запоріжжя, 2020. 100 с. 

43. Патофізіологія органів та систем. Розділ ІІ. Практикум для студентів  
ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація,  
промислова фармація». / 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., Данукало М. В., Ісаченко М. І. 
Запоріжжя, 2021. 76 с. 

44. Патофізіологія органів та систем. Розділ ІІ. Практикум для студентів ІІІ 
курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / 
Колесник Ю. М., Ганчева О. В, Абрамов А. В., Жулінський В. О.,  
Ковальов М. М., Василенко Г. В., Мельнікова О. В., Іваненко Т. В., Грекова Т. А., 
Каджарян Є. В., Данукало М. В., Ісаченко М. І. Запоріжжя, 2021. 101 с. 

45. Побічна дія ліків. Практикум з елективного курсу для студентів ІІІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Бєленічев І. Ф.,  
Самура І. Б., Бухтіярова Н. В. Запоріжжя, 2021. 70 с. 

46. Полісахариди. Ліпіди. Вітаміни. Практикум для ІІІ курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Тржецинський С. Д., Одинцова В. М., 
Мозуль В. І., Денисенко О. М., Головкін В. В., Рудник Г. М., Шевченко І. М., 
Аксьонова І. І. Запоріжжя, 2020. 105 с. 

47. Пропедевтика внутрішньої медицини. Практикум для студентів ІІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Технології медичної діагностики та 
лікування». / Михайловська Н. С., Шершньова О. В. Запоріжжя, 2021. 94 с. 

48. Пропедевтика внутрішньої медицини. Практикум для студентів  
ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / 
Михайловська Н. С., Кулинич Т. О., Стецюк І. О. Запоріжжя, 2021. 75 с. 

49. Сучасний погляд на хвороби цивілізації. Модуль 1. Практикум для 
підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» студентів І курсу медичних 
факультетів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». / 
Павлов С. В., Біленький С. А., Бухтіярова Н. В., Горбачова С. В., Баранова Л. В., 
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Левченко К. В., Нікітченко Ю. В., Бурлака К. А., Робота Д. В., Марічева О. О. 
Запоріжжя, 2020. 81 с. 

50. Терпеноїди. Сапоніни. Серцеві глікозиди. Практикум для ІІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Тржецинський С. Д., 
Одинцова В. М., Мозуль В. І., Денисенко О. М., Головкін В. В.,  
Рудник Г. М., Шевченко І. М., Аксьонова І. І. Запоріжжя, 2020. 119 с. 

51. Товарознавчий аналіз фармацевтичних і медичних товарів. Пакування, 
маркування, зберігання. Практикум для студентів ІV курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «ТПКЗ». / Укладач : Самко А. В. Запоріжжя,  
2021. 130 с. 

52. Українська мова (за професійним спрямуванням). Практикум для студентів – 
іноземних громадян І курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Федько О. Ю. Запоріжжя, 2020. 97 с. 

53. Українська мова як іноземна. Компресія тексту. Частина І. Практикум  
для студентів – іноземних громадян ІІ курсу фармацевтичних  
факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Гейченко К. І., 
Бондар Ю. О., Гнатенко С. А., Полежаєва Н. А. Запоріжжя, 2020. 197 с. 

54. Українська мова як іноземна. Компресія тексту. Частина ІІ. Практикум для 
студентів – іноземних громадян ІІ курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Гейченко К. І.,  
Бондар Ю. О., Гнатенко С. А., Полежаєва Н. А. Запоріжжя, 2020. 176 с. 

55. Українська мова як іноземна. Мова стоматолога. Частина І. Практикум для 
студентів – іноземних громадян І курсу медичних факультетів спеціальності 
«Стоматологія». / Даниленко Л. В., Гнатенко С. А. Запоріжжя, 2020. 236 с. 

56. Українська мова як іноземна. Практика фахового мовлення. Практикум для 
студентів – іноземних громадян ІІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Стоматологія». / Агіна О. І., Даниленко Л. В., Якутіна Т. Г. Запоріжжя,  
2020. 124 с. 

57. Українська мова як іноземна. Частина І. Практикум для студентів – 
іноземних громадян І − ІІІ курсів медичних та фармацевтичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація». / Гриценко О. В. 
Запоріжжя, 2021. 210 с. 

58. Українська мова. Практикум для для студентів – іноземних громадян  
І-ІІ курсів медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Огіренко Л. П., 
Квас Н. М. Запоріжжя, 2020. 83 с. 

59. Українська мова. Практикум для слухачів довузівського етапу підготовки. / 
Васецька Л. І., Гайдук Л. П., Сіра Л. І. Запоріжжя, 2020. 268 с. 

60. Управління і економіка фармації. Маркетинг у фармації. Частина 3. 
Практикум для провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / 
Укладачі : Бушуєва І. В., Єренко О. К., Запоріжжя, 2021. 83 с. 

61. Управління і економіка фармації. Менеджмент у фармації. Частина 2. 
Практикум для провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / 
Укладачі : Бушуєва І. В., Єренко О. К., Запоріжжя, 2021. 92 с. 

62. Управління і економіка фармації. Правові аспекти фармацевтичної 
діяльності. Частина 1. Практикум для провізорів-інтернів спеціальності 
«Загальна фармація». / Укладачі : Бушуєва І. В., Єренко О. К., Яковлева О. С. 
Запоріжжя, 2021. 72 с. 
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63. Фармакологія. Лікарські засоби, що впливають на функції виконавчих 
органів та систем. Хіміотерапетичні лікарські засоби. Практикум для 
студентів-іноземних громадян ІІІ курсу спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація». / Тржецинський С. Д., Гречана О. В., Носуленко І. С., 
Кініченко А. О., Цикало Т. О. Запоріжжя, 2021. 115 с. 

64. Фармакологія. Лікарські засоби, які впливають на функції виконавчих 
органів, систему крові, обмін речовин та імунітет. Хіміотерапевтичні 
лікарські засоби. Практикум для студентів ІІІ курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Технології парфюмерно-косметичних засобів». / 
Тржецинський С. Д., Гречана О. В., Носуленко І. С., Кініченко А. О.,  
Цикало Т. О. Запоріжжя, 2021. 113 с. 

65. Фармакологія. Частина 1. Практикум для студентів ІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Стоматологія». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / 
Бєленічев І. Ф., Бухтіярова Н. В., Самура І. Б. Запоріжжя, 2021. 104 с. 

66. Фармакологія. Частина 1. Практикум для студентів ІІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Медицина». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / 
Бєленічев І. Ф., Бухтіярова Н. В., Моргунцова С. А., Самура І. Б. Запоріжжя, 
2021. 110 с. 

67. Фармацевтический менеджмент и маркетинг. Маркетинг в фармации. 
Модуль 2. Практикум для студентів – іноземних громадян V курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Демченко В. О., Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., Зарічна Т. П. 
Запоріжжя, 2020. 71 с. (рос.). 

68. Фармацевтична ботаніка. Анатомія рослин. Практикум для роботи студентів 
ІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація»,  
«ТПКЗ» змішаної форми навчання. / Корнієвський Ю. І., Корнієвська В. Г., 
Панченко С. В., Мазулін Г. В. Запоріжжя, 2020. 105 с. 

69. Фармацевтична ботаніка. Систематика рослин. Практикум для роботи 
студентів ІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація», 
«ТПКЗ» змішаної форми навчання. / Корнієвський Ю. І., Корнієвська В. Г., 
Панченко С. В., Мазулін Г. В. Запоріжжя, 2020. 119 с. 

70. Фармацевтичне право та законодавство. Практикум для студентів  
ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Алексєєв О. Г., Аніщенко М. А., Гамбург Л. С., Дічко Г. О. 
Запоріжжя, 2021. 143 с. 

71. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг. Маркетинг у фармації.  
Модуль 2. Практикум для студентів V курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Демченко В. О.,  
Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., Зарічна Т. П. Запоріжжя, 2020. 70 с. 

72. Физиология. Практикум для студентів – іноземних громадян І курсу 
медичних факультетів спеціальності «Фармація». / Тихоновська М. А.,  
Кущ О. Г., Бессараб Г. І., Морозова О. В., Сухомлінова І. Є.,  
Омельянчик В. М., Степанова Н. В., Жернова Н. П., Кучковський О. М., 
Прозорова Т. М., Шведова Т. А., Крашевський А. В., Бурега І. Ю., 
Аравіцький Є. О. Запоріжжя, 2020. 89 с. (рос.). 

73. Фізіологія рухової активності. Практикум для студентів ІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / Бєленічев І. Ф., 
Моргунцова С. А., Бессараб Г. І., Кучковський О. М. Запоріжжя, 2021. 70 с. 
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74. Фізіологія. Розділ 2. Фізіологія вісцеральних систем. Практикум для 
студентів та студентів – інземних громадян ІІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Стоматологія». / Степанова Н. В. Запоріжжя, 2021. 93 с. 

75. Фізіологія. Розділи 1-2. ІV семестр. Практикум для студентів ІІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Стоматологія», які попередньо здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. / Степанова Н. В. 
Запоріжжя, 2021. 141 с. 

76. Clinical biochemistry. Biochemical diagnostic markers of human diseases.  
Module 1. (Клінічна біохімія. Біохімічна діагностика маркерів людських 
хвороб. Модуль 1). Практикум для студентів – іноземних громадян  
ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Павлов С. В., 
Біленький С. А., Бухтіярова Н. В., Горбачова С. В., Баранова Л. В.,  
Левченко К. В., Нікітченко Ю. В., Бурлака К. А., Марічева О. О., Робота Д. В. 
Запоріжжя, 2020. 100 с. (англ.). 

77. Diseases of the women’s reproductive system. Family planning. (Захворювання 
жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї. Розділ 1). Практикум для 
студентів – іноземних громадян ІV медичних факультетів спеціальностей 
«Медицина», «Педіатрія». / Павлюченко М. І. Запоріжжя, 2020. 184 с. (англ.). 

78. General pathophysiology. (Загальна патофізіологія). Практикум для студентів – 
іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». 2-ге вид., доопрац. і доповн. / Мельнікова О. В., Грекова Т. А., 
Іваненко Т. В., Каджарян Є. В., Данукало М. В., Ісаченко М. І. Запоріжжя, 
2020. 80 с. (англ.). 

79. Guidelines and laboratory protocols of bioorganic chemistry. Semester 1. 
(Практикум та лабораторні протоколи з біоорганічної хімії. Семестр 1). 
Практикум для студентів – іноземних громадян I курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Коваленко С. І., Кандибей К. І., 
Воскобойнік О. Ю., Казунін М. С., Холодняк С. В., Антипенко О. М., 
Москаленко О. С., Мартиненко Ю. В., Ставицький В. В. Запоріжжя,  
2021. 85 с. (англ.). 

80. Guidelines and laboratory protocols of bioorganic chemistry. Semester 2. 
(Практикум та лабораторні протоколи з біоорганічної хімії. Семестр 2). 
Практикум для студентів – іноземних громадян I курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Коваленко С. І., Кандибей К. І., 
Воскобойнік О. Ю., Казунін М. С., Холодняк С. В., Антипенко О. М., 
Москаленко О. С., Мартиненко Ю. В., Ставицький В. В. Запоріжжя,  
2021. 86 с. (англ.). 

81. Pathophysiology of organs and systems. (Патофізіологія органів та систем). 
Практикум для студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Медицина». 2-ге вид., доопрац. і доповн. / 
Мельнікова О. В., Грекова Т. А., Іваненко Т. В., Каджарян Є. В.,  
Данукало М. В., Ісаченко М. І. Запоріжжя, 2021. 93 с. (англ.). 

82. Side effects of drugs. (Побічна дія ліків). Практикум для студентів – іноземних 
громадян ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / 
Бєленічев І. Ф., Самура І. Б., Бухтіярова Н. В., Тихоновський О. В.,  
Неруш А. В. Запоріжжя, 2021. 70 с. (англ.). 

83. The principles of the primary health care organization in Ukraine (Принципи 
організації первинної медико-санітарної допомоги в Україні). Практикум для 
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студентів – іноземних громадян VI курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Михайловська Н. С., 
Грицай Г. В., Кулинич Т. О. Запоріжжя, 2020. 90 с. (англ.). 
 
Збірники тестових завдань – 64 

1. Акушерство та гінекологія. Збірник тестових завдань для підготовки до 
ліцензійного іспиту «Крок-2» студентів IV курсу медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Круть Ю. Я., Онопченко С. П., Рослік О. А., 
Богомолова О. А. Запоріжжя, 2021. 108 с. 

2. Анатомія внутрішніх органів. Збірник тестових завдань з поясненями для 
студентів І-ІІ курсів медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / 
Григорʼєва О. А., Світлицький А. О., Апт О. А. Запоріжжя, 2021. 101 с. 

3. Анатомія опорно-рухового апарату. Збірник тестових завдань для підготовки 
до «Крок-1» студентів І – ІІ курсів медичних факультетів спеціальності 
«Стоматологія». / Григор’єва О. А., Апт О. А., Світлицький А. О. Запоріжжя, 
2021. 114 с. 

4. Анатомія судинної системи. Крок-1. Збірник тестових завдань для студентів 
І-ІІ курсів медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». /  
Григорʼєва О. А., Світлицький А. О., Апт О. А. Запоріжжя, 2021. 100 с. 

5. Аптечна технологія лікарських та косметичних препаратів і технологія 
парфумерно-косметичних засобів промислового виробництва. «КРОК-2». 
Збірник тестових завдань з поясненнями для студентів V курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології парфумерно-
косметичних засобів». 2-ге вид., доопрац. і доповн. / Гладишев В. В.,  
Бірюк І. А., Курінний А. В., Пучкан Л. О., Ал Зедан Фаді. Запоріжжя,  
2020. 76 с. 

6. Біологічна хімія. Міжнародний іспит з основ медицини. Частина ІІІ. Збірник 
тестових завдань для самостійної роботи студентів ІІ-ІІІ курсів та студентів – 
іноземних громадян ІІ-ІІІ курсів медичних факультетів спеціальностей 
«Медицина», «Педіатрія». / Укладачі: Александрова К. В., Рудько Н. П., 
Крісанова Н. В., Саліонов В. О. Запоріжжя, 2021. 76 с. (укр.-рос.-англ.). 

7. Біологія. Збірник тестів для слухачів – іноземних громадян довузівського 
етапу підготовки. / Панасенко О. І., Приходько О. Б., Ємець Т. І.,  
Вальчук Т. С., Малєєва Г. Ю. Запоріжжя, 2020. 115 с. 

8. Внутрішня медицина. Основи діагностики, лікування та профілактики 
основних хвороб органів травлення. Збірник тестових завдань для студентів 
ІV курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / 
Кисельов С. М., Лашкул Д. А., Бідзіля П. П., Кечін І. Л., Назаренко О. В., 
Богослав Т. В., Земляний Я. В., Солов’юк О. О., Бондаренко О.П., Гура Е. Ю., 
Капшитар Н. І. Запоріжжя, 2021. 157 с. 

9. Гастроентерологія. Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного 
іспиту «Крок-2» студентів VI курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / Укладачі : Доценко С. Я., 
Рекалов Д. Г., Чорна І. В., Свистун С. І., Кравченко В. І., Кулинич Р. Л., 
Кравченко Т. В., Шеховцева Т. Г., Шевченко М. В., Самура Б. Б., Тягла О. С., 
Склярова Н. П., Яценко О. В., Риндіна Н. Г. Запоріжжя, 2021. 77 с. 

10. Гастроентрология. Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного 
іспиту «Крок-2» студентів – іноземних громадян VI курсу медичних 
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факультетів спеціальності «Медицина». 2-ге вид., доопрац. та  
доповн. / Укладачі : Доценко С. Я., Рекалов Д. Г., Чорна І. В., Свистун С. І., 
Кравченко В. І., Шеховцева Т. Г., Кулинич Р. Л., Шевченко М. В., Самура Б. Б., 
Тягла О. С., Склярова Н. П., Яценко О. В. Запоріжжя, 2021. 75 с. (рос.). 

11. Гематология. Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного іспиту 
«Крок-2» студентів – іноземних громадян VI курсу медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / Укладачі : 
Доценко С. Я., Рекалов Д. Г., Чорна І. В., Свистун С. І., Кравченко В. І., 
Шеховцева Т. Г., Кулинич Р. Л., Шевченко М. В., Самура Б. Б., Тягла О. С., 
Склярова Н. П., Яценко О. В. Запоріжжя, 2021. 69 с. (рос.). 

12. Гематологія. Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного іспиту 
«Крок-2» студентів VI курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / Укладачі : Доценко С. Я., 
Рекалов Д. Г., Чорна І. В., Самура Б. Б., Шеховцева Т. Г., Кулинич Р. Л., 
Кравченко В. І., Шевченко М. В., Склярова Н. П., Тягла О. С., Яценко О. В. 
Запоріжжя, 2021. 73 с. 

13. Гигиена и экология. Збірник тестових завдань для студентів – іноземних 
громадян ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / 
Севальнєв А. І., Федорченко Р. А. Запоріжжя, 2021. 319 с. (рос.). 

14. Гигиена и экология. КРОК-2. Збірник тестових завдань для підготовки до 
«КРОК-2» студентів – іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Гребняк М. П.,  
Севальнєв А. І., Таранов В. В., Кірсанова О. В. Запоріжжя, 2020. 210 с. (рос.). 

15. Дерматовенерологія. Збірник тестових завдань для підготовки до 
ліцензійного іспиту Крок-2 студентів ІV курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина» та «Педіатрія». / Макуріна Г. І., Дмитренко І. П., 
Головкін А. В., Чернеда Л. О. Запоріжжя, 2021. 182 c. 

16. Дерматовенерологія. Збірник тестових завдань для підготовки до практичних 
занять студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина» 
та «Педіатрія». / Макуріна Г. І., Головкін А. В., Василенко А. В., Кірієнко В. О., 
Чернеда Л. О. Запоріжжя, 2021. 167 c. 

17. Загальний догляд за хворими (практика). Збірник тестових та ситуаційних 
завдань для студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Стоматологія». / Михайловська Н. С., Шершньова О. В., Лісова О. О., 
Стецюк І. О., Антипенко О. О. Запоріжжя, 2021. 86 с. 

18. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Збірник тестових завдань  
для студентів ІІ – ІІІ курсів медичних факультетів спеціальностей  
221 «Стоматологія», 222 «Медицина» / Укладачі : Г. К. Волкова,  
С. Є. Трегуб. Запоріжжя, 2020. 111 с. 

19. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Збірник тестових завдань для 
студентів II – ІІІ курсів, які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодшого спеціаліста спеціальностей 222 «Медицина», 224 
«Технології медичної діагностики і лікування», 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія», 228 «Педіатрія» / Укладачі : Сазанович Л. В., Неруш А. В., 
Соляненко О. Л. Запоріжжя, 2021. 134 с. 

20. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Збірник тестових завдань з 
підготовки до ЄДКІ студентів ІІ-ІІІ курсів медичних факультетів. / Укладачі : 
Беспала Л. В., Гордієнко О. В., Соляненко О. Л. Запоріжжя, 2021. 72 с. 
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21. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Збірник тестових завдань для 
самостійної роботи студентів ІІ курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньої програми 
«Технології парфумерно-косметичних засобів». / Жаворонкова В. В., 
Куліченко А. К., Москвітіна Д. А., Олексієнко А. В., Орел-Халік Ю. В., 
Сазанович Л. В., Соляненко О. Л. 95 с. 

22. Іноземна мова. Збірник тестових завдань для студентів I – ІІ курсів, які 
попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 
5.12010101 «Лікувальна справа» та 5.12010102 «Сестринська справа» 
спеціальностей 222 «Медицина», 224 «Технології медичної діагностики і 
лікування» (спеціалізація «Лабораторна діагностика»), 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія», 228 «Педіатрія» / Укладачі : Гордієнко О. В., Неруш А. В., 
Соляненко О. Л. Запоріжжя, 2021. 178 с. 

23. Клінічна фармація. Крок-3. Частина 1. Збірник тестових завдань для 
провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Білай І. М. 
Запоріжжя, 2021. 82 с. 

24. Клінічна фармація. Крок-3. Частина 2. Збірник тестових завдань для 
провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Білай І. М. 
Запоріжжя, 2021. 79 с. 

25. Клінічна фармація. Фармацевтична опіка. Термінологічний словник для 
провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Білай І. М. 
Запоріжжя, 2021. 99 с. 

26. Латинська мова та медична термінологія. Збірник тестових завдань для 
студентів І курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», 
«Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, 
ерготерапія», «Педіатрія». / Куліченко А. К., Тітієвська Т. В. Запоріжжя, 
2020. 73 с. 

27. Лікарська токсикологія. Збірник тестових завдань для студентів  
ІV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Тржецинський С. Д., Гречана О .В., Носуленко І. С., Кініченко А. О.,  
Цикало Т. О. Запоріжжя, 2020. 71 с. 

28. Методы лучевой диагностики грудной железы. Збірник тестових завдань для 
студентів – іноземних громадян ІІІ-V курсів медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Курпаяніді Т. В. Запоріжжя, 2021. 130 с. (рос.). 

29. Нефрология. Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного іспиту 
«Крок-2» студентів – іноземних громадян VI курсу медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / Укладачі : 
Доценко С. Я., Рекалов Д. Г., Чорна І. В., Свистун С. І., Кравченко В. І., 
Шеховцева Т. Г., Кулинич Р. Л., Шевченко М. В., Самура Б. Б., Тягла О. С., 
Склярова Н. П., Яценко О. В., Риндіна Н. Г. Запоріжжя, 2021. 72 с. (рос.). 

30. Нефрологія. Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного іспиту 
«Крок-2» студентів VI курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / Укладачі : Доценко С. Я., 
Рекалов Д. Г., Чорна І. В., Шеховцева Т. Г., Самура Б. Б., Кулинич Р. Л., 
Кравченко В. І., Шевченко М. В., Склярова Н. П., Свистун С. І., Сичов Р. О., 
Тягла О. С., Яценко О. В. Запоріжжя, 2021. 72 с. 

31. Пропедевтика педіатрії. Збірник тестових завдань для самостійної роботи 
студентів IІІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», 



121 

«Педіатрія» та студентів які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень «Молодший спеціаліст». / Укладачі: Пацера М. В., Скрипникова Я. С. 
Запоріжжя, 2020. 102 с. 

32. Пульмонология. Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного 
іспиту «Крок-2» студентів – іноземних громадян VI курсу медичних 
факультетів спеціальності «Медицина». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / 
Укладачі : Доценко С. Я., Рекалов Д. Г., Чорна І. В., Самура Б. Б., Кулинич Р. Л., 
Свистун С. І., Кравченко В. І., Шеховцева Т. Г., Шевченко М. В., Тягла О. С., 
Склярова Н. П., Яценко О. В., Риндіна Н. Г. Запоріжжя, 2021. 75 с. (рос.). 

33. Пульмонологія. Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного 
іспиту «Крок-2» студентів VI курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / Укладачі : Доценко С. Я., 
Рекалов Д. Г., Чорна І. В., Кулинич Р. Л., Самура Б. Б., Шеховцева Т. Г., 
Шевченко М. В., Тягла О. С., Кравченко В. І., Склярова Н. П., Яценко О. В., 
Риндіна Н. Г. Запоріжжя, 2021. 73 с. 

34. Ревматология. Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного 
іспиту «Крок-2» студентів – іноземних громадян VI курсу медичних 
факультетів спеціальності «Медицина». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / 
Укладачі : Доценко С. Я., Рекалов Д. Г., Чорна І. В., Самура Б. Б.,  
Кулинич Р. Л., Свистун С. І., Кравченко В. І., Шеховцева Т. Г., Шевченко М. В., 
Тягла О. С., Склярова Н. П., Яценко О. В., Риндіна Н. Г. Запоріжжя,  
2021. 77 с. (рос.). 

35. Ревматологія. Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного 
іспиту «Крок-2» студентів VI курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / Укладачі : Доценко С. Я., 
Рекалов Д. Г., Чорна І. В., Самура Б. Б., Шеховцева Т. Г., Шевченко М. В., 
Кравченко В. І., Кравченко Т. В., Риндіна Н. Г., Данюк І. О. Запоріжжя,  
2021. 70 с. 

36. Спеціальна підготовка. Крок-3. Збірник тестових завдань для провізорів-
інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Білай І. М., Михайлюк Є. О. 
Запоріжжя, 2021. 111 с. 

37. Технологія ліків. Аптечна технологія ліків. Збірник тестових завдань  
для студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів «Фармація,  
промислова фармація». / Укладачі: Пухальська І. О., Литвиненко Т. М., 
Малецький М. М., Лисянська Г. П., Романіна Д. М., Каплаушенко Т. М. 
Запоріжжя, 2020. 151 с. 

38. Товарознавчий аналіз фармацевтичних і медичних товарів. Пакування, 
маркування, зберігання. Збірник тестових завдань для студентів ІV курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ». / Укладачі: Самко А. В., 
Суховий Г. П. Запоріжжя, 2021. 85 с. 

39. Українська мова як іноземна. Збірник тестових завдань для самостійної 
роботи студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Гриценко О. В. Запоріжжя, 2021. 185 с. 

40. Українська мова. Професійне спілкування «Лікар-хворий». Збірник тестових 
завдань для самостійної роботи студентів – іноземних  
громадян ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / 
Гриценко О. В., Сенік Л. М. Запоріжжя, 2021. 195 с. 
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41. Управління і економіка фармації. Збірник ситуаційних тестових завдань для 
слухачів курсів тематичного вдосконалення спеціальності «Фармація». / 
Бушуєва І. В., Єренко О. К. Запоріжжя, 2021. 76 с. 

42. Управління і економіка фармації. Крок-3. Фармація. Збірник ситуаційних 
тестових завдань з поясненнями для провізорів-інтернів спеціальності 
«Загальна фармація». / Бушуєва І. В., Єренко О. К. Запоріжжя, 2021. 137 с. 

43. Фармакогнозія. Збірник тестових завдань для студентів ІІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація» заочної форми 
навчання. / Укладачі : Тржецинский С. Д., Одинцова В. М., Мозуль В. І., 
Денисенко О. М., Головкін В. В., Рудник А. М., Шевченко І. М., Аксьонова І. І. 
Запоріжжя, 2021. 107 с. 

44. Фармакогнозія. Призначення ЛРС, фітопрепаратів та спеціальних харчових 
продуктів. Крок-3. Збірник тестових завдань з поясненнями для провізорів-
інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Мазулін О. В., Попова Я. В., 
Берест Г. Г. Запоріжжя, 2021. 93 с. 

45. Фармакогнозія. Стандартизація і контроль якості ЛРС, фітопрепаратів та 
рослинних дієтичних добавок. Частина ІІ. Збірник тестових завдань з 
поясненнями для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-3. Фармація» 
провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Мазулін О. В., 
Попова Я. В., Берест Г. Г. Запоріжжя, 2021. 79 с. 

46. Фармацевтический менеджмент и маркетинг. Маркетинг в фармации. 
Модуль 2. Збірник тестових завдань для студентів – іноземних громадян  
V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Демченко В. О., Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., Зарічна Т. П. 
Запоріжжя, 2020. 105 с. (рос.). 

47. Фармацевтична ботаніка. Збірник тестів для підготовки студентів  
ІІ - ІІІ курсів фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація» до 
складання ЄДКІ Етап 1 «Крок-1. Фармація». 2-ге вид., доопрац. та доповн. / 
Корнієвський Ю. І., Корнієвська В. Г., Панченко С. В., Мазулін Г. В. 
Запоріжжя, 2021. 115 с. 

48. Фармацевтична ботаніка. Збірник тестових завдань для підготовки до ЄДКІ 
студентів – іноземних громадян ІІ курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Укладачі: Корнієвський Ю. І., Корнієвська В. Г., 
Панченко С. В., Мазулін Г. В. Запоріжжя, 2020. 76 с. 

49. Фармацевтична ботаніка. Частина ІІ. Анатомія та морфологія рослин. 
Збірник тестів для підготовки до складання ЄДКІ Етап 1 «Крок-1. Фармація» 
студентів фармацевтичних факультетів. 2-ге вид., доопрац. та доповн. / 
Корнієвський Ю. І., Корнієвська В. Г., Панченко С. В. Запоріжжя,  
2021. 112 с. 

50. Фармацевтична технологія. Збірник тестових завдань з поясненнями для 
підготовки провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація» до  
«Крок-3. Фармація». / Смойловська Г. П., Малюгіна О. О. Запоріжжя,  
2020. 90 с. 

51. Фармацевтичне право та законодавство. Збірник тестових завдань для 
студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Алексєєв О. Г., Аніщенко М. А., Гамбург Л. С., 
Дічко Г. О. Запоріжжя, 2021. 95 с. 
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52. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг. Маркетинг у фармації.  
Модуль 2. Збірник тестових завдань для студентів V курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація». /  
Демченко В. О., Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., Зарічна Т. П. Запоріжжя, 
2020. 162 с. 

53. Фізіологія. Крок-1. Збірник тестових завдань для студентів І-ІІІ курсів 
медичних факультетів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / 
Бєленічев І. Ф., Моргунцова С. А., Бессараб Г. І., Кучковський О. М. 
Запоріжжя, 2021. 160 с. 

54. Dermatovenerology (Дерматовенерологія). Збірник тестових завдань для 
студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / 
Макуріна Г. І., Веретельник О. В., Чернеда Л. О., Шестакова Я. А. 
Запоріжжя, 2021. 146 с.(англ.). 

55. Faculty surgery. Module 1. VII semester. (Факультетська хірургія. Модуль 1.  
VII семестр). Збірник тестових завдань для студентів – іноземних громадян 
ІV курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / 
Клименко А. В., Білай А. І., Захарчук О. В., Черковська О. С., Стешенко А. О., 
Сиволап Д. В., Кіосов О. М., Мамунчак О. С., Кравченко Б. С., Тугушев А. С. 
Запоріжжя, 2020. 95 с. (англ.). 

56. Faculty surgery. Module 2. VIII Semester. (Факультетська хірургія. Модуль 2.  
VIII семестр). Збірник тестових завдань для студентів – іноземних громадян 
ІV курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / 
Клименко А. В., Білай А. І., Захарчук О. В., Стешенко А. О., Кіосов О. М., 
Кравченко Б. С., Сиволап Д. В., Мамунчак О. В., Тугушев А. С.  
Запоріжжя, 2021. 92 с. (англ.). 

57. Gastroenterology. (Гастроентерологія). Збірник тестових завдань для 
підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» студентів – іноземних громадян 
VI курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». 2-ге вид., 
доопрац. та доповн. / Укладачі : Доценко С. Я., Рекалов Д. Г.,  
Чорна І. В., Шеховцева Т. Г., Самура Б. Б., Кулинич Р. Л., Кравченко В. І., 
Шевченко М. В., Склярова Н. П., Свистун С. І., Сичов Р. О., Тягла О. С., 
Яценко О. В. Запоріжжя, 2021. 74 с. (англ.). 

58. Hematology. (Гематологія). Збірник тестових завдань для підготовки до 
ліцензійного іспиту «Крок-2» студентів – іноземних громадян VI курсу 
медичних факультетів спеціальності «Медицина». 2-ге вид., доопрац. та 
доповн. / Укладачі : Доценко С. Я., Рекалов Д. Г., Чорна І. В., Шеховцева Т. Г., 
Самура Б. Б., Кулинич Р. Л., Кравченко В. І., Шевченко М. В., Свистун С. І., 
Сичов Р. О., Тягла О. С., Яценко О. В. Запоріжжя, 2021. 71 с. (англ.). 

59. Human anatomy. MCQ. Locomotor System (Анатомія опорно-рухового 
апарату). Збірник тестових завдань для підготовки студентів – іноземних 
громадян І курсу медичних факультетів спеціальності 222 «Медицина». / 
Григорʼєва О. А., Щербаков М. С., Світлицький А. О., Вовченко М. Б.,  
Апт О. А., Абросімов Ю. Ю., Зінич О. Л., Чугін С. В., Беспала Л. В. 
Запоріжжя, 2021. 134 с. (англ.). 

60. Nephrology. (Нефрологія). Збірник тестових завдань для підготовки до 
ліцензійного іспиту «Крок-2» студентів – іноземних громадян VI курсу 
медичних факультетів спеціальності «Медицина». 2-ге вид., доопрац. та 
доповн. / Укладачі : Доценко С. Я., Рекалов Д. Г., Чорна І. В.,  
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Шеховцева Т. Г., Самура Б. Б., Кулинич Р. Л., Кравченко В. І.,  
Шевченко М. В., Склярова Н. П., Свистун С. І., Сичов Р. О., Тягла О. С., 
Яценко О. В. Запоріжжя, 2021. 70 с. (англ.). 

61. Obstetrics and gynecology (Акушерство та гінекологія). Збірник тестових 
завдань для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» студентів – 
іноземних громадян IV курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Круть Ю. Я., Амро І. Г., Богомолова О. А. Запоріжжя,  
2021. 80 с. (англ.). 

62. Pulmonology. (Пульмонологія). Збірник тестових завдань для підготовки  
до ліцензійного іспиту «Крок-2» студентів – іноземних громадян  
VI курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». 2-ге вид., 
доопрац. та доповн. / Укладачі : Доценко С. Я., Рекалов Д. Г., Чорна І. В., 
Шеховцева Т. Г., Самура Б. Б., Кулинич Р. Л., Кравченко В. І., Шевченко М. В., 
Склярова Н. П., Свистун С. І., Сичов Р. О., Тягла О. С., Яценко О. В. 
Запоріжжя, 2021. 77 с. (англ.). 

63. Reumatology. (Ревматологія). Збірник тестових завдань для підготовки  
до ліцензійного іспиту «Крок-2» студентів – іноземних громадян  
VI курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». 2-ге вид., 
доопрац. та доповн. / Укладачі : Доценко С. Я., Рекалов Д. Г., Чорна І. В., 
Шеховцева Т. Г., Самура Б. Б., Кулинич Р. Л., Кравченко В. І., Шевченко М. 
В., Склярова Н. П., Свистун С. І., Сичов Р. О., Тягла О. С., Яценко О. В. 
Запоріжжя, 2021. 70 с. (англ.). 

64. The Latin Language and Medical Terminology (Латинська мова та медична 
термінологія). Збірник тестових завдань для студентів – іноземних громадян І 
курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Куліченко А. К., 
Тітієвська Т. В. Запоріжжя, 2020. 170 с. (англ.). 
 
Електронні видання – 80 

1. Біофармація. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 
дисципліни для студентів IV-VI курсів освітньо-кваліфікаційного  
рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності  
226 «Фармація, промислова фармація» денної та заочної форм навчання. / 
Гладишев В. В., Бірюк І. А., Курінний А. В., Пучкан Л. О., Ал Зедан Фаді. 
Запоріжжя, 2020. 105 Mb. 

2. Валеологія. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 
дисципліни для студентів ІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності  
227 «Фізична терапія, ерготерапія». / Ляхова І. М., Шаповалова І. В. 
Запоріжжя, 2020. 521 Mb. 

3. Виробнича практика АТЛ (спеціалізація). Електронний навчально-
методичний комплекс навчальної дисципліни для студентів IV-V курсів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» денної та 
заочної форм навчання. / Гладишев В. В., Бірюк І. А., Курінний А. В.,  
Пучкан Л. О., Ал Зедан Фаді. Запоріжжя, 2020. 70,6 Mb. 

4. Вікова макулярна дегенерація: сучасний погляд на проблему. Навчальний 
посібник для лікарів-інтернів спеціальності «Офтальмологія». Електронне 
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видання. / Завгородня Н. Г., Саржевська Л. Е., Поплавська І. О.,  
Михальчик С. В. Запоріжжя, 2021. 204 Mb. 

5. Вторинні катаракти. Навчальний посібник для практичних занять  
лікарів-інтернів спеціальності «Офтальмологія». Електронне видання. / 
Завгородня Н. Г., Саржевська Л. Е., Цибульська Т. Є. Запоріжжя,  
2021. 48 Mb. 

6. Гігієна та екологія. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 
дисципліни для студентів ІІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності  
228 «Педіатрія», які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
«Молодший спеціаліст». / Севальнєв А. І., Федорченко Р. А., Кірсанова О. В., 
Соколовська І. А., Шаравара Л. П., Куцак А. В., Волкова Ю. В. Запоріжжя, 
2020. 213 Mb. 

7. Глютензалежні захворювання. Сучасні алгоритми діагностики та лікування. 
Навчальний посібник для лікарів-інтернів спеціальностей «Медицина», 
«Педіатрія». Електронне видання. / Боярська Л. М., Дмитрякова Г. М., 
Подліанова О. І. Запоріжжя, 2020. 27,6 Mb. 

8. Діагностика та лікування невідкладних станів в урології. Сценарій online 
курсу для самостійної роботи лікарів-інтернів спеціальностей «Урологія», 
«Хірургія», «Загальна практика – сімейна медицина». / Бачурін Г. В.,  
Довбиш І. М., Ломака С. С. Запоріжжя, 2021. 

9. Екстремальна медицина. Електронний навчально-методичний комплекс 
навчальної дисципліни для студентів та студентів – іноземних громадян  
III курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань  
22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». / 
Перцов В. І., Мирний С. П. Запоріжжя, 2020. 98,3 Mb. 

10. Ехокардіографія при ІХС. Збірник тестових завдань. Електронне видання. / 
Колесник М. Ю., Качан І. С. Запоріжжя, 2020. 711 Mb. 

11. Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії. Електронний 
навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни для студентів  
І курсу медичних факультетів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія». / Олійник М. О., Малахова С. М. Запоріжжя, 2021. 45,5 Mb. 

12. Загальні питання та ультразвукове дослідження при артеріальній гіпертензії. 
Збірник тестових завдань. Електронне видання. / Колесник М. Ю., Качан І. С. 
Запоріжжя, 2020. 349 Mb. 

13. Зміна органу зору під час вагітності. Навчальний посібник для практичних 
занять лікарів-інтернів спеціальності «Офтальмологія». Електронне видання. / 
Завгородня Н. Г., Саржевська Л. Е., Михальчик С. В. Запоріжжя, 2021. 136 Mb. 

14. Зміна органу зору при специфічних інфекціях. Навчальний посібник для 
практичних занять лікарів-інтернів спеціальності «Офтальмологія». 
Електронне видання. / Завгородня Н. Г., Саржевська Л. Е., Цибульська Т. Є. 
Запоріжжя, 2021. 136 Mb. 

15. Зміни очного дна при загальних захворюваннях організму. Навчальний 
посібник для практичних занять лікарів-інтернів спеціальності 
«Офтальмологія». Електронне видання. / Завгородня Н. Г., Саржевська Л. Е., 
Івахненко О. М., Саржевський А. С.. Запоріжжя, 2021. 53 Mb. 
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16. Інноваційні методи діагностики очних хвороб. Навчальний посібник для 
практичних занять лікарів-інтернів спеціальності «Офтальмологія». 
Електронне видання. / Завгородня Н. Г., Саржевська Л. Е., Поплавська І. О., 
Михальчик С. В. Запоріжжя, 2021. 136 Mb. 

17. Іноземна мова Upper-Intermediate-Adnvanced. Електронний навчально-
методичний комплекс навчальної дисципліни для здобувачів ступеня доктора 
філософії за третім освітньо-науковим рівнем в галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія»,  
226 «Фармація», 228 «Педіатрія». / Гордієнко О. В., Москвітіна Д. А., 
Сазанович Л. В. Запоріжжя, 2020. 39,4 Mb. 

18. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Сценарій online курсу для 
самостійної роботи студентів ІІ-ІІІ курсів медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіяатрія», «Технології медичної діагностики 
та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія». / Укладачі : Беспала Л. В., 
Вілер Г. О., Люшинська Г. В., Москвітіна Д. А., Неруш А. В., Сазанович Л. В., 
Соляненко О. Л. Запоріжжя, 2021.  

19. Інформаційні технології у фармації. Навчальний відеопосібник для студентів 
ІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». Електронне видання. / Рижов О. А., Андросов О. І., Строітєлєва Н. І. 
Запоріжжя, 2020. 810 Mb. 

20. Історія медицини. Навчальний відеопосібник для студентів І-ІІІ курсів 
медичних факультетів змішаної форми навчання. Електронне видання. / 
Утюж І. Г. Запоріжжя, 2021. 1,28 Gb. 

21. Історія медицини. Сценарій online курсу для студентів І-ІІІ курсів медичних 
факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія». / 
Укладачі: Утюж І. Г., Мегрелішвілі М. О., Павленко Н. В. Запоріжжя, 2020. 

22. Кардіологія. Ендокринологія. Електронний навчально-методичний комплекс 
навчальної дисципліни для студентів VI курсу освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Cпеціаліст» напряму підготовки 1201 «Медицина» спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія». / Кисельов С. М., Сиволап В. Д.,  
Лашкул Д. А., Кечін І. Л., Каджарян В. Г., Бідзіля П. П., Солов’юк О. О., 
Богослав Т. В., Бондаренко О. П., Назаренко О. В., Земляний Я. В.,  
Гура Е. Ю., Капшитар Н. І. Запоріжжя, 2020. 340 Mb. 

23. Клінічний реабілітаційний менеджмент (за професійним спрямуванням). 
Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни для 
студентів ІІІ курсу медичних факультетів освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія». / Пузік С. Г. Запоріжжя, 2020. 263 Mb. 

24. Латинська мова. Практикум для cтудентів – іноземних громадян І курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». Електронне видання. / Скрипник Ю. С., Тітієвська Т. В.,  
Неруш А. В. Запоріжжя, 2020. 58,5 Mb. 

25. Медична інформатика. Сценарій online курсу для самостійної роботи 
студентів І курсу медичних факультетів спеціальності «Технології медичної 
діагностики та лікування». / Строітєлєва Н. І., Рижов О. А., Дмитрієв В. С. 
Запоріжжя, 2021. 
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26. Медична психологія. Електронний навчально-методичний комплекс 
навчальної дисципліни для студентів IV курсу освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Магістр» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 
«Медицина», «Педіатрія», та студентів IV курсу які попередньо здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст». / Чугунов В. В., 
Мосейко О. В. Запоріжжя, 2020. 30,4 Mb. 

27. Медична психологія. Електронний навчально-методичний комплекс 
навчальної дисципліни для студентів IV курсу освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Магістр» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 
«Стоматологія». / Чугунов В. В., Мосейко О. В. Запоріжжя, 2020. 29,2 Mb. 

28. Муковісцидоз у дітей. Сучасний стан проблем діагностики, лікування, 
профілактики. Навчальний посібник для самостійної роботи лікарів-інтернів. 
Електронне видання. / Боярська Л. М., Герасимчук Т. С., Котлова Ю. В., 
Левчук-Воронцова Т. О., Кравець Л. В., Курочкина Т. І., Потапенко С. В. 
Запоріжжя, 2020. 33 Mb. 

29. Науково-доказова практична діяльність у фізичній терапії, ерготерапії. 
Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни для 
студентів ІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 
22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». / 
Черненко О. Є., Пузік С. Г., Гурєєва А. М. Запоріжжя, 2020. 311 Mb. 

30. Неврологія і нейрохірургія. Електронний навчально-методичний комплекс 
навчальної дисципліни для студентів ІV курсу освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності  
227 «Фізична терапія, ерготерапія». / Козьолкін О. А., Сікорська М. В. 
Запоріжжя, 2020. 178 Mb. 

31. Оперативна урологія. Сценарій online курсу для самостійної роботи  
лікарів-інтернів спеціальності «Урологія». / Бачурін Г. В., Довбиш І. М., 
Ломака С. С. Запоріжжя, 2021. 

32. Организация фармацевтического обеспечения населения. Модуль 1. Сценарій 
online курсу для студентів – іноземних громадян ІV курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Укладачі : 
Литвиненко О. В., Дондик Н. Я., Демченко В. О., Британова Т. С. Запоріжжя, 
2021. (рос.). 

33. Організація фармацевтичного забезпечення населення. Модуль 1. Сценарій 
online курсу для студентів ІV курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Укладачі : Литвиненко О. В., 
Дондик Н. Я., Демченко В. О., Британова Т. С. Запоріжжя, 2021. 

34. Основи біоетики та біобезпеки. Навчальний відеопосібник для студентів  
І курсу медичних факультетів змішаної форми навчання. Електронне  
видання. / Спиця Н. В. Запоріжжя, 2021. 2,13 Gb. 

35. Основи біоетики та біобезпеки. Сценарій online курсу для студентів  
І-ІІІ курсів медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», 
«Стоматологія». / Укладачі: Утюж І. Г., Спиця Н. В., Касаткіна К. А. 
Запоріжжя, 2020. 

36. Основи біостатистики та методи статистичного моделювання. Електронний 
навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни для здобувачів 
ступеня доктора філософії за третім освітньо-науковим рівнем в галузі знань 
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22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 
221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація». / Сергєєва Л. Н. 
Запоріжжя, 2020. 29 Mb. 

37. Основи медичних знань. Електронний навчально-методичний комплекс 
навчальної дисципліни для студентів ІІ курсу медичних факультетів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». / Пузік С. Г. 
Запоріжжя, 2020. 193 Mb. 

38. Основи рентгенологічної діагностики захворювань органів дихання у дітей. 
Навчальний посібник для самостійної роботи лікарів-інтернів. Електронне 
видання. / Боярська Л. М., Герасимчук Т. С., Котлова Ю. В. Запоріжжя,  
2020. 346 Mb. 

39. Основні захворювання внутрішніх органів в практиці лікаря-фізіотерапевта 
(ерготерапевта): діагностика, лікування, профілактика та фізична 
реабілітація. Модуль 2. Електронний навчальний відеопосібник для студентів 
IV курсу медичних факультетів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». 
Електронне видання. / Михайловська Н. С., Кулинич Т. О., Шершньова О. В., 
Грицай Г. В., Лісова О. О., Стецюк І. О., Антипенко О. О. Запоріжжя,  
2020. 193 Mb. 

40. Особливості догляду за хворими у терапевтичному стаціонарі (практика). 
Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів ІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Стоматологія». / Михайловська Н. С., Грицай А. В., 
Шершньова О. В., Кулинич Т. О., Лісова О. О., Стецюк І. О., Коновалова М. О., 
Антипенко О. О. Запоріжжя, 2021. 

41. Первинні імунодефіцитні стани в практиці лікаря-педіатра. Навчальний 
посібник для самостійної роботи лікарів-інтернів. Електронне видання. / 
Боярська Л. М., Герасимчук Т. С., Дмитрякова Г. М., Котлова Ю. В., 
Веліканова Т. В., Абрамова Т. В. Запоріжжя, 2020. 223 Mb. 

42. Перші кроки з українською мовою. Сценарій online курсу для самостійної 
роботи слухачів довузівського етапу підготовки. / Васецька Л. І.,  
Гринь Ю. В., Чернова К В., Чорна Ю. В. Запоріжжя, 2020. 

43. Принципи діагностики, лікування, профілактики та фізичної реабілітації при 
основних захворюваннях внутрішніх органів в практиці лікаря-
фізіотерапевта (ерготерапевта). Модуль 2. Сценарій online курсу для 
самостійної роботи студентів IV курсу медичних факультетів спеціальності 
«Фізична терапія, ерготерапія». / Михайловська Н. С., Кулинич Т. О.,  
Лісова О. О., Стецюк І. О., Антипенко О. О. Запоріжжя, 2020. 

44. Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів досліджень. Електронний 
навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни для студентів  
IІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузь знань  
22 «Охорона здоров’я» спеціальності «Технології медичної діагностики та 
лікування». / Підлубний В. Л., Мосейко О. В. Запоріжжя, 2020. 44,7 Mb. 

45. Психіатрія та наркологія. Електронний навчально-методичний комплекс 
навчальної дисципліни для студентів IV курсу освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Магістр» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 
«Стоматологія». / Чугунов В. В., Мосейко О. В. Запоріжжя, 2020. 74,3 Mb. 
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46. Психіатрія та наркологія. Електронний навчально-методичний комплекс 
навчальної дисципліни для студентів IV курсу освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Магістр» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 
«Медицина», «Педіатрія», та студентів IV курсу які попередньо здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст». / Чугунов В. В., 
Мосейко О. В. Запоріжжя, 2020. 164 Mb. 

47. Системи якості у фармації. Сценарій online курсу для самостійної роботи 
студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Укладачі : Демченко В. О., Ткаченко Н. О., 
Червоненко Н. М., Зарічна Т. П. Запоріжжя, 2021. 

48. Системы качества в фармации. Сценарій online курсу для самостійної  
роботи студентів – іноземних громадян V курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Укладачі : Демченко В. О., 
Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., Зарічна Т. П. Запоріжжя, 2021. (рос.). 

49. Сучасна гістологія. Електронний навчально-методичний комплекс 
навчальної дисципліни для здобувачів ступеня доктора філософії за третім 
освітньо-науковим рівнем в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 222 «Медицина». / Сирцов В. К., Алієва О. Г., Таврог М. Л., 
Зідрашко Г. А., Потоцька О. І., Попко С. С., Євтушенко В. М. Запоріжжя, 
2020. 249 Mb. 

50. Сучасна дитяча стоматологія. Електронний навчально-методичний комплекс 
навчальної дисципліни для здобувачів ступеня доктора філософії за третім 
освітньо-науковим рівнем в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 221 «Стоматологія». / Вородєєва Ю. І., Пархоменко Д. П., 
Стрюк Ю. В. Запоріжжя, 2020. 2,54 Gb. 

51. Сучасна онкологія. Електронний навчально-методичний комплекс 
навчальної дисципліни для здобувачів ступеня доктора філософії за третім 
освітньо-науковим рівнем в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 
222 «Медицина». / Шевченко А. І., Колеснік О. П., Мельничук А. П. Запоріжжя, 
2020. 1,26 Gb. 

52. Сучасна офтальмологія. Сценарій online курсу для здобувачів ступеня 
доктора філософії за третім освітньо-науковим рівнем в галузі знань  
22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина». / Завгородня Н. Г., 
Саржевська Л. Е., Костровська К. О., Михальчик С. В. Запоріжжя, 2020. 

53. Сучасна педіатрія. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 
дисципліни для здобувачів ступеня доктора філософії за третім освітньо-
науковим рівнем в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності  
228 «Педіатрія». / Леженко Г. О., Пашкова О. Є. Запоріжжя, 2020. 459 Mb. 

54. Сучасна фармакологія. Електронний навчально-методичний комплекс 
навчальної дисципліни для здобувачів ступеня доктора філософії за третім 
освітньо-науковим рівнем в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 222 «Медицина». / Білай І. М. Запоріжжя, 2020. 62,8 Mb. 

55. Сучасні аспекти вивчення внутрішніх хвороб. Електронний навчальний 
відеопосібник для здобувачів ступеня доктора філософії за третім освітньо-
науковим рівнем галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності  
222 «Медицина». Електронне видання. / Михайловська Н. С., Кулинич Т. О., 
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Шершньова О. В., Грицай Г. В., Лісова О. О., Антипенко О. О. Запоріжжя, 
2020. 209 Mb. 

56. Сучасні аспекти та клінічна інтерпретація ультразвукового дослідження 
серця та судин. Навчальний посібник. Електронне видання. / Колесник М. Ю., 
Качан І. С. Запоріжжя, 2020. 574 Mb. 

57. Сучасні методи хірургічної корекції аномалій рефракції. Навчальний 
посібник для практичних занять лікарів-інтернів спеціальності 
«Офтальмологія». Електронне видання. / Завгородня Н. Г., Саржевська Л. Е., 
Поплавська І. О., Михальчик С. В. Запоріжжя, 2021. 40 Mb. 

58. Технологія лікарських косметичних засобів. Електронний навчально-
методичний комплекс навчальної дисципліни для студентів IV-VI курсів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» денної та 
заочної форм навчання. / Гладишев В. В., Бірюк І. А., Курінний А. В.,  
Пучкан Л. О., Ал Зедан Фаді. Запоріжжя, 2020. 125 Mb. 

59. Технологія ліків. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 
дисципліни для студентів ІІІ-ІV курсів освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» денної та заочної форм навчання (4,5; 5 і 5,5 р.н.). / 
Гладишев В. В., Пухальська І. О., Литвиненко Т. М., Малецький М. М., 
Лисянська Г. П., Романіна Д. М., Нагорний В. В., Бурлака Б. С., Сєріков В. І. 
Запоріжжя, 2020. 178 Mb. 

60. Токсичні катаракти. Навчальний посібник для практичних занять  
лікарів-інтернів спеціальності «Офтальмологія». Електронне видання. / 
Завгородня Н. Г., Саржевська Л. Е., Цибульська Т. Є. Запоріжжя, 2021. 15 Mb. 

61. Українська мова. Навчальний посібник для слухачів довузівського  
етапу підготовки. Електронне видання. / Васецька Л. І., Гроссу Н. В., 
Соловйова О. В. Запоріжжя, 2020. 2,26 Gb. 

62. Урологічні захворювання статевої системи чоловіків та жінок. Сценарій 
online курсу для самостійної роботи лікарів-інтернів спеціальності 
«Урологія». / Бачурін Г. В., Довбиш І. М., Ломака С. С. Запоріжжя, 2021. 

63. Фармакоэкономика. Сценарій online курсу для студентів – іноземних 
громадян ІV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Укладачі : Литвиненко О. В., Дондик Н. Я., 
Демченко В. О., Британова Т. С. Запоріжжя, 2021. (рос.). 

64. Фармацевтический менеджмент и маркетинг. Маркетинг в фармации. 
Модуль 2. Сценарій online курсу для самостійної студентів – іноземних 
громадян V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Демченко В. О., Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., 
Зарічна Т. П. Запоріжжя, 2020. (рос.). 

65. Фармацевтична ботаніка. Електронний навчальний посібник для студентів  
ІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація,  
промислова фармація», «ТПКЗ». Електронне видання. / Корнієвський Ю. І., 
Корнієвська В. Г., Панченко С. В. Запоріжжя, 2020. 2 Gb. 

66. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг. Маркетинг у фармації.  
Модуль 2. Сценарій online курсу для самостійної студентів V курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
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фармація». / Демченко В. О., Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., Зарічна Т. П. 
Запоріжжя, 2020. 

67. Фенілкетонурія. Навчальний посібник для самостійної роботи лікарів-
інтернів. Електронне видання. / Боярська Л. М., Левчук-Воронцова Т. О. 
Запоріжжя, 2020. 40,8 Mb. 

68. Фізична реабілітація та спортивна медицина. Електронний навчально-
методичний комплекс навчальної дисципліни для студентів ІV курсу 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 221 «Стоматологія», які попередньо здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст». / Черепок О. О., 
Волох Н. Г., Канигіна С. М. Запоріжжя, 2020. 73,9 Mb. 

69. Фізична реабілітація та спортивна медицина. Електронний навчально-
методичний комплекс навчальної дисципліни для студентів ІV курсу 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 222 «Медицина», які попередньо здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст». / Черепок О. О., Волох Н. Г., 
Канигіна С. М. Запоріжжя, 2020. 99 Mb. 

70. Фізична реабілітація та спортивна медицина. Електронний навчально-
методичний комплекс навчальної дисципліни для студентів ІV курсу 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 222 «Медицина». / Черепок О. О., Волох Н. Г., 
Канигіна С. М. Запоріжжя, 2020. 93,7 Mb. 

71. Фізична реабілітація та спортивна медицина. Електронний навчально-
методичний комплекс навчальної дисципліни для студентів ІV курсу 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 228 «Педіатрія», які попередньо здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст». / Черепок О. О., Волох Н. Г., 
Канигіна С. М. Запоріжжя, 2020. 119 Mb. 

72. Фізична реабілітація та спортивна медицина. Електронний навчально-
методичний комплекс навчальної дисципліни для студентів ІV курсу 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 228 «Педіатрія». / Черепок О. О., Волох Н. Г., 
Канигіна С. М. Запоріжжя, 2020. 110 Mb. 

73. Фізична реабілітація та спортивна медицина. Електронний навчально-
методичний комплекс навчальної дисципліни для студентів ІV курсу 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 221 «Стоматологія». / Черепок О. О., Волох Н. Г., 
Канигіна С. М. Запоріжжя, 2020. 73,6 Mb. 

74. Фізична терапія, ерготерапія в реабілітації пацієнтів з захворюваннями 
нервової системи. Сценарій online курсу для студентів ІV курсу медичних 
факультетів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / Укладачі : 
Козьолкін О. А., Візір І. В., Сікорська М. В. Запоріжжя, 2021. 

75. Філософія. Навчальний відеопосібник для студентів І курсу медичних  
та фармацевтичних факультетів змішаної форми навчання. Електронне 
видання. / Мергелішвілі М. О. Запоріжжя, 2021. 2,83 Gb. 

76. Bioorganic chemistry. (Біоорганічна хімія). Навчальний посібник для 
самостійної підготовки до практичних занять студентів – іноземних громадян 
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І курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». Електронне 
видання. / Антипенко О. М. Запоріжжя, 2020. 652 Mb. (англ.). 

77. Foundations of bioethics and biosafety (Основи біоетики та біобезпеки). 
Сценарій online курсу для студентів – іноземних громадян І курсу  
медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Укладачі: Сепетий Д. П., 
Касаткіна К. А. Запоріжжя, 2020. (англ.). 

78. History of Medicine (Історія медицини). Сценарій online курсу для студентів – 
іноземних громадян І курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Укладачі: Дідик С. С., Павленко Н. В. Запоріжжя,  
2020. (англ.). 

79. Questions of modern urology (Питання сучасної урології). Сценарій online 
курсу для самостійної роботи студентів – іноземних громадян  
ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Бачурін Г. В., 
Губар А. А., Довбиш І. М., Ломака С. С. Запоріжжя, 2021. (англ.). 

80. Surgery (Хірургія). Електронний навчально-методичний комплекс навчальної 
дисципліни для студентів – іноземних громадян ІV курсу освітньо-
кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». / Клименко А. В., 
Черковська О. С., Захарчук О. В., Білай А. І., Тугушев А. С., Стешенко А. О., 
Кіосов О. М., Сиволап Д. В., Мамунчак О. С. Запоріжжя, 2020. 163 Mb. 

 
Наскрізні робочі програми затверджені ЦМР ЗДМУ – 6 

1. Загальна практика − сімейна медицина. Наскрізна робоча програма 
підготовки магістра медицини і магістра педіатрії галузі знань 22 «Охорона 
здоровʼя» спеціальності 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» кваліфікації 
професійної «Лікар», «Лікар-педіатр». / Михайловська Н. С., Кривенко В. І., 
Козьолкін О. А., Чугунов В. В., Колесник О. П., Воротинцев С. І.,  
Боярська Л. М., Разнатовська О. М., Алексєєв О. Г., Клименко В. М., 
Рябоконь Ю. Ю. Запоріжжя, 2021. 19 с. 

2. Внутрішня медицина. Наскрізна робоча програма підготовки магістра 
медицини галузі знань 22 «Охорона здоровʼя» спеціальностей  
222 «Медицина», 228 «Педіатрія» кваліфікації професійної «Лікар», «Лікар-
педіатр». / Сиволап В. В., Кисельов С. М., Сиволап В. Д., Каджарян В. Г., 
Назаренко О. В., Деміденко О. В., Візір В. А., Приходько І. Б., Садомов А. С., 
Доценко С. Я., Рекалов Д. Г., Самура Б. Б., Шеховцева Т. Г., Чорна І. В., 
Шевченко М. В., Рябоконь О. В., Ушеніна Н. С., Оніщенко Т. Є., 
Разнатовська О. М., Шальмін О. С. Запоріжжя, 2021. 95 с. 

3. Паліативна та хоспісна допомога. Наскрізна робоча програма підготовки 
магістра медицини і магістра педіатрії галузі знань 22 «Охорона здоровʼя» 
спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» кваліфікації професійної 
«Лікар», «Лікар-педіатр». / Сиволап В. В., Іванько О. Г., Завгородній С. М., 
Михайловська Н. С., Колесник О. П., Алексєєв О. Г., Лур’є І. К. Запоріжжя, 
2021. 23 с. 

4. Педіатрія. Наскрізна робоча програма підготовки магістра медицини і 
магістра педіатрії галузі знань 22 «Охорона здоровʼя» спеціальностей  
222 «Медицина», 228 «Педіатрія» кваліфікації професійної «Лікар»,  
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«Лікар-педіатр». / Недельська С. М., Леженко Г. О., Іванько О. Г., Усачова О. В., 
Шумна Т. Є., Мазур В. І., Лурʼє І. К. Запоріжжя, 2021. 104 с. 

5. Профілактика ВІЛ-інфікування, попередження передачі ВІЛ-матері до 
дитини, діагностика, лікування, ВІЛ-інфікованих та соціально-психологічна 
підтримка людей, що живуть з ВІЛ. Наскрізна робоча програма підготовки 
магістра медицини і магістра педіатрії галузі знань 22 «Охорона здоровʼя» 
спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» кваліфікації професійної 
«Лікар», «Лікар-педіатр». / Рябоконь О. В., Чугунов В. В., Усачова О. В., 
Тертишний С. І., Макуріна Г. І., Алексєєв О. Г., Оніщенко Т. Є., Лур’є І. К. 
Запоріжжя, 2021. 30 с. 

6. Хірургія. Наскрізна робоча програма підготовки магістра медицини і 
магістра педіатрії галузі знань 22 «Охорона здоровʼя» спеціальностей  
222 «Медицина», 228 «Педіатрія» кваліфікації професійної «Лікар» і  
«Лікар-педіатр». / Головко М. Г., Завгородній С. М., Клименко А. В., 
Никоненко А. О., Круть Ю. Я., Бачурін Г. В., Воротинцев С. І., Головаха М. Л., 
Колесник О. П. Запоріжжя, 2021. 76 с. 

 
Також видано 108 методичних робіт (довідники, словники, збірники, атлас), 

затверджені ЦМР. 
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА 
 

 
 

Накопичений досвід впровадження дистанційної форми навчання за 
період локдауну 2020 року дозволив ректорату поставити завдання переходу 
до змішаної форми навчання в університеті. Трансформація системи 
медичної освіти до моделі змішаного навчання за дистанційною формою є, 
по-суті, переходом до нової педагогічної системи, яка розгортається у 
хмарному освітньому середовищі. Еволюційний розвиток процесу 
інформатизації навчального процесу у ЗДМУ сприяв формуванню його 
інфраструктури та заклав основу широкого використання хмарних сервісів у 
навчальному процесі. Спираючись на «Рекомендації, щодо впровадження 
змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти» від 
МОН України, у ЗДМУ було розроблено Концепцію та Програму 
впровадження змішаної форми організації навчального процесу. В основу 
концепції було покладено, по-перше, розгортання інфраструктури 
університету з усіма підрозділами у хмарі MS Azure та сервісів MS Office 365 
для забезпечення компоненти дистанційного навчання. По-друге, 
забезпечення постійного удосконалення ІТ-компетенцій викладачів для 
роботи з організації та проведення навчального процесу у хмарному 
середовищі. Професорсько-викладацький склад кафедр за підтримки 
співробітників кафедри медичної та фармацевтичної інформатики та НТ 
впроваджували модель змішаного навчання для викладання закріплених за 
ними дисциплін. Особливої уваги вимагала організація навчання студентів 
користуванню хмарними сервісами для реалізації своїх навчальних цілей. 
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Вперше для студентів першого курсу було організовано навчання з 
питань електронних технологій, які запроваджено на кафедрах університету.  

 

 
 
Інфраструктура інформаційно-освітнього середовища складається з 

інформаційної системи АСУ університету, платформи для розробки та 
розміщення онлайн курсів LMS edX, системи для онлайн тестування RATOS, 
платформи хмарних сервісів MS Office 365, платформи для віртуальних 
серверів Azure. Розгортання ієрархії ІОС реалізовано на базі домену Active 
Directory (AD) університету, який має офіційно зареєстровану адресу 
zsmu.edu.ua. Організація практичних занять за дистанційною формою 
навчання починається із структуризації віртуального простору шляхом 
організації студентських груп MS Office365 та потоків у Active Directory 
хмарного сервісу Azure з наступною їх проекцією у команди Teams, 
відповідно до навчальної дисципліни, що вивчається. Формалізовану 
технологію формування предметно - орієнтованого інформаційного простору 
для академічній групи команди MS Teams у вигляді еталонних команд було 
розроблено кафедрою інформатики. Еталонні команди дають можливість 
забезпечити стандартний базовий рівень організації хмаро-орієнтованого 
навчального простору без обмеження творчих підходів викладача.  

За навчальний 2020/2021 рік модераторами  навчальних дисциплін було 
створено на платформі MS Teams понад 21 810 команд, з них активних – 5289 
(створених за останній семестр). 

Слід відзначити, що викладачі всіх кафедр університету опанували та 
активно використовують у навчальному процесі сервіси MS Teams,  
MS Forms, MS Assignments. На кафедрах фармацевтичного факультету 
активно використовують сервіс MS ClassNote при проведенні практичних 
занятть за дистанційною формою. Професорсько-викладацький склад кафедр 
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університету інноваційно підходить до вирішення проблеми надбання 
практичних навичок студентами, які навчаються дистанційно.  
Найкращим рішенням є впровадження в навчальний процес систем 
моделювання об’єктів, які вивчаються. На кафедрі фізколоїдної хімії 
використовується сервіс, розташований на сайті phet.colorado.edu,  
який допомагає демонструвати ті чи інші хімічні та фізичні явища завдяки 
інтерактивним симуляціям. Інтерактивні симуляції з природничих  
наук PhET залучаються до занять медичного коледжу. Враховуючи, що 
ефективність викладання дисциплін «Органічна хімія», значною мірою 
залежить від якості візуалізації навчального матеріалу, доцільним є 
використання в якості допоміжного програмного забезпечення редакторів 
хімічних формул та додатків, що дозволяють створювати тривимірні  
моделі молекул хімічних сполук. Викладачами кафедри органічної і 
біоорганічної хімії використовуються хімічні редактори: BKChem (Beda 
Kosata, відкрите програмне забезпечення) та ChemSketch (Advanced Chemistry 
Development Inc., безкоштовне для використання в академічних цілях), 
KingDraw (безкоштовний редактор хімічних структур, доступний на Android, 
iOS та Windows PC) та програмний засіб молекулярного моделювання 
Avogadro. Процес дистанційного навчання іноземних студентів зумовлює 
появу і компіляцію нових нестандартних цікавих та доцільних форм, видів та 
інструментів роботи з мови. На кафедрі мовної підготовки використовуються 
когнітивні сервіси X-mind, Mind Meister, Spiderscribe.net для створення 
мультимедійного інтерактивного навчального контенту, сервіси для 
конструювання навчальних завдань різних типів LearningApps, Quizlet, 
Flippity та сервісів додаткової візуалізації WorldCloud. Особливі складнощі з 
отриманням практичних навичок студентами виникають на клінічних 
кафедрах. На кафедрах хірургічного профілю активно використовуються 
екшн-камери при роботі з пацієнтами в ході хірургічної операції. 
Використання такої технології створює базу для розробки віртуальної клініки 
та операційної як компонента системи медичної освіти. 

Протягом навчального року викладачі опановують нові можливості 
проведення занять на основі технологій відеоконференц-зв’язку, залучаючи 
нові дидактичні форми організації дистанційних занять у реальному режимі 
часу. На семінарах було представлено нову функцію керування віртуальними 
класами BreakOutRooms. Викладач отримав можливість протягом заняття 
поділяти один віртуальний клас на декілька окремих класів, де студенти 
мають можливість виконувати свої завдання в мікрогрупах. Викладач має 
доступ до усіх груп, студентів. Наприкінці заняття групи знову об’єднуються 
та доповідають про результати своєї роботи. 
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Впровадження компоненти дистанційного навчання в освітній процес 

університету можливо тільки при наявності відповідного рівня технічного 
забезпечення. Особливої уваги потребує якість та пропускна здатність 
корпоративної комп’ютерної мережі університету. У зв’язку з цим було 
проведено аудит мережі та її оновлення на базі нової системи керування. 
Такий підхід забезпечив стабільність та можливість проведення дистанційних 
занять на високому рівні. Для забезпечення умов проведення лекцій у режимі 
відеоконференцій у віртуальних аудиторіях MS Teams було придбано 
додаткове обладнання та створено 26 сертифікованих аудиторій для 
проведення дистанційних лекцій. Кожна з них обладнана комп’ютером або 
ноутбуком з високошвидкісним доступом до мережі Інтернет, вебкамерою та 
професійною освітлювальною технікою, що забезпечує якісне проведення як 
лекційних занять, так і іспитів з навчальних дисциплін. У період найбільшого 
навантаження з території університету одночасно транслювалися 22 лекції, 
понад 60 лекцій щодня та більше 100 практичних занять. 

Лекційний процес у ЗДМУ покращено впровадженням інтерактивних 
лекцій. На основі аналізу існуючих сервісів дистанційної взаємодії лектора зі 
студентами, було запропоновано хмарний cервіс ClassPoint, який надає 
можливість лектору включати до своєї презентації інтерактивні елементи 
опитування, тестування, анкетування, спільної роботи з графічними 
елементами тощо. Результати роботи студентів лектор отримує у своїй 
презентації у реальному режимі часу. Зворотній зв’язок дозволяє лектору 
активно реагувати на рівень знань та сприйняття інформації студентами, 
підвищуючи при цьому якість викладання навчального матеріалу. Викладачі  
кафедри МФІНТ провели 5 майстер класів на кафедрах університету.  
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Вже сьогодні ряд кафедр залучили цей сервіс до навчального процесу. 
Безкоштовна ліцензія розрахована на 25 студентів, що дозволяє 
використовувати його на практичних заняттях та семінарах.  

Важливим компонентом нової педагогічної системи, яка базується на 
формі змішаного навчання, є зміст навчання в електронному форматі.  
В університеті склалась унікальна ситуація, коли всі навчальні дисципліни 
мають відображення в електронному контенті. Кафедри університету 
розробили та продовжують розробляти онлайн курси, впроваджують 
дистанційну форму навчання курсів за вибором для студентів денної форми 
навчання. На платформі LMS edX зареєстровано 650 онлайн курсів, а на 
платформі Microsoft Office 365 зареєстровано 19962 студента, та 1338 
викладачів. За навчальний період 2020-2021 рр. розроблено та отримали  
гриф ЦМР 14 онлайн курсів, ще 14 розроблено слухачами курсів підвищення 
кваліфікації та планується затвердити їх у вересні цього року. На базі ЦДОТ 
кафедри мають можливість підготувати та провести запис відеолекцій, які 
після обробки додаються до контенту MS Stream. Проведення цієї роботи дає 
можливість запровадити онлайн-курси для студентів очної та заочної форм 
навчання, а робота студента в інформаційно-освітньому середовищі 
дозволить здійснювати протоколювання його навчальної активності.  

 

 
 
Навесні 2021 року співробітники ЦДОТ здійснили перехід на нову 

версію платформи edX Iron Wood. При цьому була повністю перенесена база 
розроблених онлайн курсів (635). Модераторами кафедр була здійснена 
перевірка курсів кафедр. Нова версія edX має новий інтерфейс доступу до 
онлайн курсів, де відображаються тільки актуальні курси, на які проводиться 
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запис або навчання. Також реалізовано особистий доступ до курсів 
конкретної кафедри. Структурування змісту навчального контенту edX 
покращує доступ студентів до курсів. Нова версія представляє велику 
кількість форматів (>50) засобів контролю знань у вигляді відкритих завдань. 
Завдання можуть включати роботу студента з графікою, відео, хімічними 
формулами, структурою білка, геномом, використовувати режим drag and 
drop для конструювання об’єктів тощо. Впровадження відкритих завдань до 
атестації студентів дає можливість покращити якість навчання студентів та 
робить процес більш творчим. Новиною версії Iron Wood є впровадження 
сервісів прокторингу іспитів студентів. В планах наступного навчального 
року − опанувати елементами прокторингу опитування студентів, які 
навчаються за дистанційною формою навчання. 

Важливим компонентом забезпечення якості освіти є зручний доступ 
до навчально-методичної інформації, представленої у електронному форматі. 
У цьому році модератори кафедр перенесли навчально-методичний контент з 
сервера FTP на платформу SharePoint MS Office 365. Кафедра МФІНТ 
провела 2 семінари та 6 практичних занять, на яких модератори під 
керівництвом консультантів створили сайт кафедри та розмістили 
структурований контент. Створення сайту на платформі SharePoint дозволяє 
розміщувати навчально-методичні матеріали у командах MS Teams при 
формуванні хмаро орієнтованого навчального середовища дисципліни, що 
викладається. Кожен викладач, відповідальний за дисципліну, має 
можливість оперативно оновлювати навчально-методичний матеріал. 
Авторизований доступ до файлів дозволяє моніторувати навчальну 
активність студентів. На сайті кафедри також розміщені інформаційні 
матеріали про склад кафедри, наукову роботу, новини, тощо. 

Для забезпечення якості навчального процесу за дистанційною формою 
навчання створена система моніторингу. Групою моніторингу навчального 
відділу університету за навчальний рік перевірено 6901 лекцію та 2765 
практичних занять. Згідно з розпорядженням №30 ректора ЗДМУ від 
30.11.2020, викладачі кафедри МФІНТ проводили постійний моніторинг 
якості практичних занять онлайн. Результати моніторингу дозволили 
встановити, що більшість практичних занять мають гарну якість комунікації 
викладача із студентами (гарна − 65 %, на доброму рівні – 35 %), майже на 
всіх дисциплінах наявні необхідні навчальні матеріали у командах, багато 
кафедр використовують на заняттях навчальне відео та Блокнот для спільної 
діяльності викладача і студента протягом заняття. Близько 20 % кафедр 
використовують метод проектів для реалізації спільної діяльності студентів.  

Для реалізації моніторингу викладачем, який проводить навчання 
студентів у команді Teams, в навчальний процес впроваджено використання 
сервісу Insigth. Цей сервіс відображає дії студента у хмарному середовищі 
Teams не лише протягом аудиторного заняття у віртуальній аудиторії, а й 
поза заняттям. На графіках викладач бачить скільки часу студент приділяє 
роботі з навчально - методичними матеріалами, скільки часу витрачає на 
спілкування з одногрупниками, інформацію про виконання завдань та 
самостійної роботи, тощо. 
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Найважливішим етапом системи освіти є підсумкова атестація. 
Особливістю зимової та весняної сесій була організація дистанційної 
атестації з використанням сервісів MS Teams та MS Forms у синхронному 
режимі з повною візуалізацією. У осінньому семестрі 2020/2021 рр. було 
проведено 119 дистанційних іспитів, у весняному 209. Усі іспити пройшли 
без збоїв. 

Проривом з керування дистанційним іспитом стало придбання великої 
настінної відеопанелі на 6 моніторів, що дало можливості проводити мульти-
потокові іспити. Екзаменаційна комісія отримувала повну інформацію про 
підключення студентів та статистику відповідей у реальному часі.  
Для забезпечення високого рівня організації атестаційного процесу було 
розроблено положення та проведено навчання модераторів кафедр, які 
забезпечують дистанційний іспит. Представники кафедри медичної та 
фармацевтичної інформатики та НТ брали участь у всіх іспитах, що 
забезпечило надійність та стандартизацію проведення всіх етапів 
дистанційного іспиту. Аналіз якості проведення підсумкової атестації при 
організації освітнього процесу за змішаною формою навчання з повною 
візуалізацією у синхронному онлайн режимі на основі MS Teams у ЗДМУ 
показав, що застосування хмарних сервісів MS Office 365 (MS Teams та  
MS Forms) дозволяє розширити можливості проведення іспитів в умовах 
дистанційного навчання, організувати та уніфікувати процедуру проведення 
іспитів, забезпечити повноцінний доступ до завдань та рівні умови складання 
іспитів для усіх студентів, оперативно контролювати хід проведення іспитів, 
отримувати та аналізувати показники якості та успішності складання іспиту, 
забезпечувати повноцінну комунікацію між студентами і викладачами 
протягом іспиту. 

Поєднання дистанційної та аудиторної форм навчання (виключно у 
формі консультативних та практично-орієнтованих занять) дозволяє 
найбільш продуктивно використовувати час викладача (наукова робота, 
лікувальна робота, підвищення кваліфікації) та студента (самостійна робота, 
контроль знань, тестування), підвищити якість та рівень надання освітніх 
послуг при підготовці фахівців. 

Дистанційна форма навчання може бути вагомим доповненням до очної 
частини у постпандемічному періоді, адже специфіка медичної освіти 
пов’язана з необхідністю засвоєння та вдосконалення практичних навичок та 
професійної компетенції. 

Викладачі та студенти, які є інтелектуальною складовою нової ПС, 
повинні мати відповідні компетенції для роботи у хмарному середовищі.  
В університеті протягом останніх чотирьох років ведеться системна робота з 
підвищення кваліфікації викладачів. Так, навесні 2021 року на кафедрі  
МФІ та НТ були проведені курси тематичного удосконалення викладачів 
"Організація дистанційного навчання на платформі edX. Розробка та супровід 
онлайн курсів", які відвідали та отримали сертифікат про опанування  
засобів організації навчального процесу за дистанційною формою навчання 
90 викладачів.  
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У листопаді 2020 року у ЗДМУ відбулася щорічна міжнародна науково-
практична відеоконференція «Актуальні питання дистанційної освіти та 
телемедицини-2020». В умовах карантинних заходів спілкування учасників 
відбувалося дистанційно за допомогою сервісів MS Teams. Участь у 
конференції взяли провідні науковці з багатьох міст України та з закордону: 
Івано-Франківська, Києва, Луцька, Одеси, Острога, Сум, Тернополя, Харкова, 
Чернівець, Bielsko-Biała (Польща), Saarbrücken (Німеччина). Співробітники 
нашого університету надіслали 63 тези доповідей. З ініціативи ректорату 
ЗДМУ в рамках конференції відбувся круглий стіл «Організація освітнього 
процесу за дистанційною формою навчання на базі сервісу MS Teams»,  
на якому найбільш досвідчені у використанні технологій дистанційного 
навчання викладачі представили 14 доповідей.  

26 травня 2021 року відбулася навчально-методична конференція 
«Досвід впровадження змішаної форми навчання у ЗДМУ, траєкторія 
розвитку та місце в системі вищої медичної освіти» з метою підвищення 
якості підготовки майбутніх фахівці. Ректор ЗДМУ запропонував новий 
формат проведення цієї конференції – в оффлайн режимі шляхом формування 
відеоконтенту майстер- класів, які вже розміщені на електронних ресурсах 
університету. Технічний супровід процесу відеозапису майстер-класів 
провідних викладачів ЗДМУ здійснювали співробітники ЦДОТ та ЦКТ.  
Було записано 18 майстер-класів, які розмістили на електронних  
ресурсах університету і надали можливість викладачам та модераторам 
розширювати горизонти пізнання нових можливостей хмарних технологій, 
сервісів та програм. Крім того, кожна кафедра університету підготувала  
тези щодо свого досвіду впровадження змішаної форми навчання,  
які увійшли у збірник. 

Конференція відзначила, що за період 2020/2021 рр. в умовах пандемії 
COVID-19, злагоджена робота керівництва, всіх структурних підрозділів і 
колективу професіоналів кафедр дозволили в найкоротші терміни 
реорганізувати всі сторони освітнього процесу і перейти на новий формат 
викладання всіх дисциплін – змішаного навчання.  

Активно дистанційна форма навчання використовується і на факультеті 
післядипломної освіти. У 2020-2021 навчальному році на кафедрі дитячих 
хвороб викладання дисциплін «Клінічна імунологія», «Крок 3. ЗЛП. 
Педіатрія», «Крок 3. ЗЛП. Анестезіологія та ІТ» лікарям-інтернам зі 
спеціальностей «педіатрія», «дитяча хірургія», «неонатологія», «дитяча 
анестезіологія» та суміжних спеціальностей проводиться в  Microsoft Teams 
на постійний основі. Всього за навчальний рік проведено 23 курси ТУ,  
на яких було проведено 163 відео сесії. 

З 2016 р. на кафедрі акушерства, гінекології та репродуктивної 
медицини ФПО діє медіацентр. За навчальний рік співробітниками кафедри 
проведено 4 курси ТУ: «Дитяча гінекологія»; «Безплідний шлюб. Плануваня 
сім’ї»; «УЗД в гінекології»; Фахова школа з питань консультування та 
тестування на ВІЛ». Всього було проведено 105 міждисциплінарних  
онлайн-конференцій для лікувальних закладів Запорізької області. 
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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. 

Також працює кабінет телемедицини на базі "Університетської 
клініки". За звітний період для лікарів стаціонару і поліклініки проведено  
12 вебінарів за темами: «Терапія пацієнта зі скелетно-м'язовим больовим 
синдромом»; «Терапевтичні аспекти ведення пацієнтів з ТЕЛА»; «Функція 
нирок та антикоагулянти. Погляд клінічного фармаколога та кардіолога»; 
«Порушення функції нирок у пацієнтів з ФП»; «Діалог терапевта та 
пульмонолога: нове в діагностиці та лікуванні бронхіальної астми»; 
«Фенотипи атерогенних дисліпідемій»; «Лікування пацієнтів з тяжкою 
бронхіальною астмою»; «Нейропатії при соматичній патології в епоху 
COVID 19»; «Сучасні підходи до лікування полінейропатій»; «Алгоритми 
лікування імунної тромбоцитопенії»; «Актуальні питання лікування 
вторинного гіперпаратиреозу»; «Риносинусит та аденоїдит в період  
сезонної алергії». 
 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ 
 
Покращено матеріально-технічну базу університету. З вересня 2020 

року по червень 2021 року придбано: 100  комп’ютерів, 150 ноутбуків,  
180 вебкамер високої роздільної здатності, 180 мультимедійних 
акустичних систем, 50 гарнітур, та інших комп’ютерних комплектуючих та 
периферійних пристроїв (19 найменувань в кількості понад 380 шт.). 

Для забезпечення безперебійної роботи комп’ютерних, мультимедійних 
систем, серверів, мережевого та різноманітного навчального і наукового 
обладнання, придбано 72 високоякісних джерел безперебійного живлення 
різної потужності.  

Продовжується робота з адаптації системи АСУ навчальним закладом 
до вимог нашого університету. Вдосконалено новий функціонал у модулі 
АСУ «Навчальний модуль» у розділі «Навчальні плани» для зручного 
висвітлення викладачів академічних груп в навчальному плані. Оновлений 
модуль АСУ «Деканат», в якому додана можливість формування довідок для 
студентів з використанням персонального кабінету. Вдосконалена робота з 
формування академічних довідок, довідок динаміки успішності, навчальних 
карток студентів. Додана можливість замовлення різноманітних довідок з 
персонального кабінету студента.  

Нині модулі АСУ «Електронний журнал», «Електронні відомості» 
впроваджені в роботу кафедр ЗДМУ на спеціальностях «Медицина», 
«Фармація» (очна форма навчання), «ТПКЗ» (очна форма навчання), 
«Стоматологія», «Фізична терапія та ерготерапія», «Лікувальна справа», 
«Педіатрія», «Лабораторна діагностика» у вітчизняних та іноземних 
студентів. 

Наявна матеріальна база комп’ютерного та мультимедійного 
обладнання дозволила провести ряд заходів у прямому ефірі, в режимі 
онлайн: два університетських «Дні відкритих дверей» та один «День 
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відкритих дверей» для Медичного фахового коледжу ЗДМУ. Формат заходів 
дав можливість абітурієнтам та їх батькам через мережу internet провести 
віртуальну екскурсію в університеті та коледжі, отримати відповіді щодо 
особливостей вступної кампанії 2021 року.  

Основна робота Центру комп’ютерних технологій була зосереджена на 
забезпеченні онлайн навчання та дистанційної роботи персоналу 
університету. 

Для забезпечення дистанційного навчання були налаштовані  
15 лекційних аудиторій для онлайн навчання, оснащені новими ноутбуками з 
програмним забезпеченням MS Teams, веб-камерами Logitech роздільної 
здатності 4К, спеціальними LED лампами освітлення. З метою запобігання 
збоїв у цих аудиторіях постійно підтримувалось актуальне програмне 
забезпечення MS Windows та  MS Teams. 

Для забезпечення захистів дисертаційних робіт з дистанційною 
участю опонентів були технічно модернізовані два конференц-зали: 

− змонтовані та підключені до системи групової онлайн роботи  
MS Teams нові цифрові камери,  які дозволяють передавати та записувати 
відео та аудіо  цілого конференц-залу; 

− в конференц-залі навчального корпусу №1 налаштоване нове 
акустичне обладнання та комп’ютерне обладнання робочого місця 
оператора; 

− впровадженні нові методи групової онлайн роботи MS Teams: 
• застосування декількох технологічних акаунтів в одній 

конференції Teams; 
• організація запису відео та аудіо потоку всього заходу; 
• організація трансляції відео та аудіо потоку заходу для 

віддалених учасників; 
• організація  архівування відеозапису заходу та розміщення 

на сайті університету.  
Розроблена і впроваджена методика таємних голосувань віддаленими 

учасниками онлайн заходів із застосуванням поштового сервера 
університету та Microsoft Forms, що забезпечило проведення засідань 
Вчених рад, конференцій трудового колективу та захистів дисертацій у 
період карантину. 

Розроблено технологію використання штатних цифрових камер 
лекційних аудиторій сумісно з програмним забезпеченням онлайн 
конференцій. Таке використання штатного обладнання дало можливість 
збільшити кількість учасників в онлайн заходах, спілкування учасників 
розширеного засідання Вченої ради одночасно у п’яти великих аудиторіях 
університету. 

Для підвищення надійності Інтернет послуг впроваджено нове 
з’єднання між міжміським вузлом національного оператора «Датагруп» та 
університетським вузлом. 

Віддалені кафедри об’єднані у локальну університетську мережу через 
канали зв’язку провайдерів – утворена корпоративна мережа, що спростить 
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роботу з внутрішніми інформаційними сервісами та забезпечить більш гнучке 
налаштування доступу до Інтернет. Проведено тестування роботи 
користувачів з кафедр, розташованих у обласній клінічній лікарні через 
канали провайдера «Експрес».  

Для забезпечення віддаленої роботи викладачів та співробітників під 
час карантинних обмежень, технічні спеціалісти ЦКТ проводили 
налаштування особистої комп’ютерної техніки усім зацікавленим в роботі у 
такому форматі.  

Запровадження жорстких карантинних заходів вимагало підключення 
додаткових робочих місць, зокрема:  

− у головному корпусі розміщені в інші приміщення співробітники 
навчального відділу, відділу кадрів, бухгалтерії. Для підключення до 
локальної мережі використана технологія бездротових мостів за 
допомогою WI-FI обладнання Mikrotik; 

− в навчальному корпусі №3 − на кафедрах культурології та 
українознавства, суспільних дисциплін, соціальної медицини; 

− в навчальному корпусі №2, у зв’язку з реорганізацією кафедри 
нормальної фізіології, додатково змонтовано та підключено 15 робочих 
місць викладачів. 

На виконання вимог з відеофіксації під час підсумкових атестацій, 
іспитів, КРОКів виконано: 

− на постійній основі змонтовані та налаштовані 5 відеокамер в 
стоматологічному тренінговому центрі; 

− тимчасово налаштовані 6 відеокамер у кабінетах фізичної 
терапії, ерготерапії; 

− тимчасово налаштовані 2 відеокамери для КРОК-1 Фармація. 
Налаштовані та впровадженні серверні програми з новими 

можливостями дистанційної роботи користувачів, збільшена продуктивність 
опрацювання даних: сервер MEDDOC, ІСПРО –коледж, ІСПРО-бухгалтерія. 

Протягом навчального року забезпечувався технічний супровід: 
− автоматичної системі on-line записів та архівування, 

забезпечувався запис з камер лекційних аудиторій, де проводились 
ліцензійні інтегровані іспити КРОК; 

− захистів та апробацій дисертацій та конференцій у двох 
конференц-залах з відеозаписом; 

Співробітники Центру комп’ютерних технологій за звітний період 
змонтували та налаштували сучасні засоби навчання: 

− 2 інтерактивні панелі на кафедрах сімейної медицини, терапії, 
кардіології ФПО і госпітальної педіатрії; 

− у Центрі підготовки іноземних громадян змонтовано та 
налаштовано систему професійного обладнання Logitech Meet Up,  
яка дозволяє професійно проводити онлайн навчання на базі платформи 
Microsoft Teams. Компонентами цієї системи є: найсучасніша конференц-
камера з кутом огляду 1200 та Ultra HD здатністю, моторизованим 
об’єктивом, вбудованою системою мікрофонів, міні-комп’ютером з 
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програмним забезпеченням Logitech, сенсорним пультом управління.  
Для створення повноцінного дистанційного центру освіти додатково були 
змонтовані та налаштовані: LED панель діагоналлю 55 дюймів та 
кільцевим світлом. Для більш досконалої роботи викладача налаштовано 
розширений функціонал системи, додана можливість змінювати фон студії,  
керування групами та учасниками онлайн навчання. 

Протягом звітного періоду відремонтовано 43 одиниці комп’ютерної 
та офісної техніки, заправлено 422 картриджі. 

Надавалась технічна допомога у супроводі  та установці системного та 
прикладного програмного забезпечення, ремонті комп’ютерів в 
Університетській клініці та медичному коледжі, на клінічних кафедрах: 

1. відновлено роботу керуючого комп’ютера імунохімічного 
аналізатора «Immulate 1000»; 

2. встановлено та налаштовано програмне забезпечення електронного 
ключа бухгалтерії в медичному коледжі; 

3. налаштовані  канали VPN доступу співробітників медичного 
коледжу до сервера EDBO та сервера «ІСПРО» університету; 

4. оновлене та налаштоване мережеве обладнання в Університетській 
клініці; 

5. змонтовано та налаштовано додаткові робочі місця у локальній 
мережі на кафедрі патологічної анатомії і судової медицини. 
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РОЗВИТОК БІБЛІОТЕКИ 
 

Бібліотека ЗДМУ є активним учасником навчального, наукового та 
виховного процесів, запроваджучи новітні інформаційні сервіси та 
удосконалючи діяльність з питань обслуговування користувачів. Все це 
спрямовано на створення сучасної моделі університетської бібліотеки. 

Структура бібліотеки упорядкована  і сьогодні налічує 6 відділів,  
6 секторів. До послуг користувачів 4 абонементи та 6 читальних залів, в тому 
числі філіях бібліотеки у студентських гуртожитках 

 

 
 
Особлива увага приділяється комплектуванню фонду на основі аналізу 

навчальних планів, програм і тематики наукових досліджень університету.  
На його поповнення у 2020-2021 н.р. було витрачено 3 671 654 гривень. 
Бібліотечний фонд поповнився 11 454  примірниками навчальних, наукових, 
літературно-художніх та періодичних видань. 

Проведено аналіз книжкового фонду, з нього вилучено 15658 
примірників застарілої за змістом та зношеної літератури.  

Фонд бібліотеки на традиційних носіях складає 570 920 примірники 
документів. Закуплено 7 928 примірників навчальних видань (185 назв). 
Література закуповувалася з урахуванням кількості студентів, які одночасно 
вивчають дисципліну та з розрахунку 1 підручник/5 студентів. Передплачено 
вітчизняні та зарубіжні періодичні видання на 184 000 гривень.  

Університетська бібліотека на 100% забезпечує навчальний процес 
україномовними підручниками. Тільки за рік до фонду надійшло 8392 
примірників (73 %) українською мовою. Кількість отриманих англомовних 
видань – 1 814 примірників. 
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Було придбано навчальні видання для всіх спеціальностей. Велика 
увага приділялася комплектуванню фонду підручниками для спеціальності 
«Фізична терапія, ерготерапія» (827 прим., 12 назв) за три роки – близько 
3000 прим (32 назви) та літератури для поглибленого вивчення англійської 
мови (274 прим., 13 назв). 

Надходження обов’язкового примірника документів (матеріали кафедр) 
до книгозбірні у звітному періоді також було одним з джерел наповнення 
бібліотечного фонду (майже 4500 прим.). Завдяки співробітникам 
університету поповнюється і фонд художньої літератури. 

Для комфорту та зручності користувачів організовано вільний доступ 
до власних і віддалених електронних інформаційних ресурсів, надаються 
додаткові сервісні послуги: ксерокопіювання, сканування, роздрукування на 
принтері. Функціонують комп'ютерні читальні залі. Відкрито вільний доступ 
до мережі Інтернет за допомогою технології Wi-Fi.  

Автоматизована інформаційна бібліотечна система підтримує всі 
технологічні процеси: 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.  

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. 

Для посилення сервісної складової діяльності бібліотеки до  
структури бібліотеки введено відділ інформаційно-аналітичної моніторингу. 
Ведеться моніторинг наукометричних показників науковців ЗДМУ. 
Здійснюється моніторинг публікацій та цитувань авторів університету та 
корегування їх профілю у базах даних WoS та Scopus. 

Співробітниками бібліотеки створено 788 профілів. Паралельно, 
спільно з авторами, проходить редагування їх авторських профілів,  
а саме: редагування некоректних метаданих; злиття дублетних,  
додавання / виключення публікацій (відредаговано – 862). Проводиться 
коригування профілів науковців в Scopus і синхронізація з профілем ORCID. 
Виявлено профілі із збігом даних. В результаті об’єднано профілі 68 
співробітників та 18 відправлені для редагування профілю в службу 
техпідтримки Scopus. Одночасно ведеться навчання співробітників 
університету роботі з профілями авторів в Scopus, WoS (Researcher ID), 
ORCID, Google Академія. Інформація про вебінари. Організовано проведення 
консультацій з наукометричних показників публікаційної діяльності 
співробітників кафедр університету. 
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Бібліотека забезпечує участь вчених університету в проекті 
«Бібліометрика української науки» шляхом створення бібліометричних 
профілів вчених на платформі Google Scholar. Співробітниками бібліотеки  
на платформі Google Scholar зареєстровано 559 профілів науковців 
університету; в міжнародному реєстрі унікальних ідентифікаторів вчених 
ORCID – 394, ResearcherID – 193. Відслідковується цитування в Scopus. 

Бібліотека отримувала безкоштовні доступи до БД EBSCO, Web of 
Science, Scopus, до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link.  
Придбано доступ до інформаційної системи USMLE, яка надає можливість 
студентам користуватися американськими базами тестів для підготовки до 
кроку, Міжнародного іспиту з основ медицини та USMLE. 

Для інформаційного забезпечення навчальної та наукової діяльності 
університету бібліотека пропонує такі електронні ресурси: 

• Електронний каталог бібліотеки − ведеться з 2002 р. і на цей час 
налічує понад 570 000 бібліографічних записів, у т. ч. з посиланням на 
повний текст – 15 562, що дозволяє читачам працювати з інформаційним 
контентом бібліотеки цілодобово. Основу ЕК бібліотеки склали 9 БД,  
які протягом року збільшилися на 29 348 нових записів. 

• Електронний репозитарій налічує понад 11 500 документів. 
Кафедрами забезпечено передачу до бібліотеки обов’язкового примірника 
всіх навчально-методичних матеріалів створених співробітниками кафедр  
(у друкованій та електронній формі). Ведеться розміщення матеріалів кафедр 
в Інституційному репозитарії. 

• На сайті бібліотеки для науковців вишу надається електронна 
послуга з визначення класифікаційних індексів УДК (1504). Великим 
попитом користувалась електронна доставка документів, було скановано та 
відправлено замовникам 148 статей з журналів попередніх років.  
Виконано 2837 довідок в електронному режимі. Створено та розміщено на 
сайті 88 матеріалів: віртуальні виставки, інформаційні повідомлення, 
бюлетені нових надходжень, огляди літератури тощо. Можна ознайомитись з 
рекомендаціями для оформлення бібліографічних посилань у наукових 
роботах відповідно до основних міжнародних стилів та Переліком фахових 
періодичних видань. Онлайн подовження терміну користування книгами. 

Співробітники бібліотеки беруть 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. 
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Співробітники бібліотеки надають методичну допомогу кафедрам в 
оформленні навчальних видань, а саме: титульна сторінка, бібліографічний 
опис, перелік рекомендованої літератури. Проводяться консультації та 
надається допомога з оформлення списків рекомендованої літератури на 
відповідність ДСТУ. Складено переліки сучасних підручників та посібників 
для списків рекомендованої літератури для більшості дисциплін. 

Співробітники бібліотеки  взяли участь у Школі молодого викладача з 
консультацією «Загальні вимоги до оформлення навчальних та навчально-
методичних видань». Щорічно для інформування користувачів про 
поповнення фонду бібліотекою створюється: «Бюлетень нових надходжень» –  
6 випусків; Випускається інформаційний бюлетень «Вища освіта України: 
тенденції розвитку», а також бібліографічні покажчики та списки літератури 
різної тематики на допомогу студенту та викладачу. Електронні версії 
бібліографічних видань представлено в Репозитарії та на сайті бібліотеки. 

Ефективним інструментом популяризації різноманітних видань в 
інтернеті є віртуальні виставки, віртуальні календарі, мультимедійні 
презентації, презентації-огляди. Для розкриття інформаційних ресурсів 
бібліотечних фондів було оформлено  книжкові виставки до знаменних і 
пам’ятних дат, історичних подій, актуальних тем сьогодення: 

− Сприяння національному, патріотичному і духовному 
вихованню: Тематичні полиці: «Стежками України», «Соборність – свято 
вільної нації»; Книжкові виставки: «Державність, вимріяна поколіннями», 
«Вірні сини Батьківщини», «Солов’їна, барвінкова українська мова», 
«Пам’ять, що рятує: голоси правди», «Шевченкове слово в віках не старіє», 
«Тихі зорі вічної пам’яті»; Огляди: «1990 рік. Революція на граніті», 
«Європейський вибір України». 

− Морально-етичне і правове виховання: Тематичні полиці:, 
«Чужої біди не буває», «Я маю право!», «Право і сучасний студент», 
«Людина. Право. Суспільство.»; Огляди: «НАТО: питання та відповіді», 
«Творіть добро, щоб кращим став цей світ». 

− Краєзнавча діяльність, народознавство: Тематичні полиці:  
«Рік Новий зустрічати час», «Тонка справа − Схід», «Мова – душа кожного 
народу», «Мамо, вічна і кохана». Виставки-калейдоскоп: «Звичаї нашого 
народу», «Легенди козацьких степів», «Біжать узори вглиб століть». 

− Інтелектуальних розвиток особистості, формування професійної 
культури: Книжкові виставки: «Секрети офтальмології», «Знання – це 
скарб», «Фармація України», «Косметологія – медицина на службі краси», 
«Величні послуги медичної науки». Тематичні перегляди літератури: 
«Лікування суглобової патології», «Право лікувати і право лікуватися», 
«Безмежний світ цілющих рослин». 

− Виховання екологічної культури: Книжкові виставки: «Терновий 
вінець Чорнобиля», «Світ навколо нас», «Екологія та Цивілізація». 

− Формування здорового способу життя, фізичне виховання і 
спорт: Книжкові виставки: «Шлях до здоров’я», «… Приборкай свою 
трапезу», «Стиль життя – здоров’я», «Алергія – хвороба цивілізації». 
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Філія абонементу навчальної літератури № 4, враховуючи специфічну 
категорію читачів (іноземці-слухачі, які вивчають українську мову), 
розробляє спеціальні тематичні книжкові виставки та полиці, які знайомлять 
з українськими культурою та традиціями. Також, завдяки отриманню нової 
літератури виникла потреба в організації виставки нових надходжень та 
огляду, спеціально підготовленого для викладачів Центру підготовки 
іноземних громадян. 

Співробітники наукової бібліотеки ЗДМУ не тільки розробляють та 
проводять різноманітні заходи, але й беруть участь у науково-практичних 
конференціях, семінарах тощо: 23-24 квітня 2020 року Всеукраїнська 
науково-теоретична конференція молодих учених «Культура та інформаційне 
суспільство XXI століття», 26-27 листопада 2020 року Міжнародна наукова 
конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії 
розвитку». Підготовано доповіді «Проблеми впровадження асистивних 
технологій в документно-інформаційних структурах» (Тюркеджи Н. С.) та 
«Законодавство України з питань впровадження асистивних технологій у 
бібліотеках: необхідність актуалізації» (Тюркеджи Н. С.). 

Велика увага приділялась розвитку і удосконаленню інфраструктури 
бібліотеки, покращенню її матеріально-технічної бази, підвищенню 
комфортності обслуговування всіх категорій користувачів. У читальній залі 
встановлено потужні кондиціонери, зроблено ремонт абонементу навчальної 
літератури та відділу комплектування бібліотеки. Для бібліотеки придбано  
2 комп’ютери, книжковий сканер та термопринтер для виготовлення 
читацьких квитків. 

Всього у бібліотеці 85 комп’ютерів, в т.ч. − 56 для читачів;  
16 сканерів штрихкодів, 18 принтерів (в т.ч. 3 для читацьких квитків),  
2 копіри, 4 багатофункціональні пристрої. На основі автоматизованої 
бібліотечно-інформаційної системи комп’ютеризовано всі основні 
технологічні процеси. 

В університеті створено сучасний багатофункціональний  
навчально–науковий комплекс з бібліотекою: читальна зала, окремі  
зони, обладнані технікою нового покоління, інтернет-комунікаційними 
мережами для роботи з електронними навчальними ресурсами. Технічно 
облаштовані робочі місця, де можна підключити свої гаджети, за потреби 
використати й стаціонарні комп’ютери. Є окремі зони, призначені  
для індивідуальної чи групової роботи, усі можливості проведення вебінарів, 
семінарів, онлайн – конференцій. 
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СПІЛЬНА РОБОТА З УСТАНОВАМИ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я  

 

 
 
37 клінічних кафедр університету (17 – терапевтичного,  

14 – хірургічного та 6 – педіатричного профілю) розташовані на  
базах 27 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 9 000 м2, кількість ліжок досягає 6 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 68,3% клініцистів із вищою 
кваліфікаційною категорією, 13,2% – з першою, 10,9% – з другою. Атестовані 
на звання лікаря-спеціаліста зі стажем роботи до 5 років 7,6% співробітників.  

В умовах пандемії COVID-19 і карантину на території України  
дещо змінилися умови здійснення лікувально-діагностичної роботи  
науково-педагогічних працівників клінічних кафедр. Так, клінічні бази 
університету, а саме – КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня»,  
КНП «Міська лікарня №1», КНП «Міська лікарня №2», КНП «Міська  
лікарня №6», КНП «Міська лікарня №7», КНП «Міська дитяча лікарня №5», 
перепрофільовані в ковідні госпіталі. Для надання консультативної допомоги 
пацієнтам ректоратом створені мультидисциплінарні бригади, до складу яких 
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увійшли лікар-інфекціоніст, лікар-анестезіолог, лікар-пульмонолог,  
лікар – кардіолог, лікар-терапевт, лікар-інфекціоніст дитячий, лікар-
анестезіолог дитячий, лікар-педіатр, лікар-кардіолог дитячий. Це науково-
педагогічні працівники кафедр інфекційних і дитячих інфекційних хвороб; 
анестезіології та інтенсивної терапії; внутрішніх хвороб 3; фтизіатрії та 
пульмонології; пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики 
і променевої терапії; внутрішніх хвороб 2; дитячих хвороб.  

Протягом 2020-2021 навчального року клініцистами університету 
проведено майже 130 тисяч консультацій хворих у стаціонарах і поліклініках. 
Найбільшу кількість консультацій провели співробітники кафедр дитячої 
хірургії та анестезіології (12832), акушерства, гінекології та репродуктивної 
медицини ФПО (11294), травматології та ортопедії (9223). Виконано 27663 
оперативних втручання, найбільша кількість хірургічних операцій виконана 
на кафедрах медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії 
(1591), загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти (1470). 
Показники якості хірургічного лікування є стабільно задовільними. 

 

 
 

Під час виїздів по лінії КНП «ТМО «Обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» ЗОР і планово-консультативних 
виїздів клініцистів університету в райони Запорізької області, співробітники 
кафедр госпітальної хірургії, акушерства і гінекології, дитячих інфекційних 
хвороб, інфекційних хвороб, офтальмології, медицини катастроф, дитячої 
хірургії та анестезіології, загальної хірургії та післядипломної хірургічної 
освіти надали висококваліфіковану медичну та консультативну допомогу  
133 хворим. 

Високий професійний рівень, досвід і авторитет науковців  
ЗДМУ визнають департаменти охорони здоров’я облдержадміністрації та 
Запорізької міської ради, призначивши Головними експертами  
36 співробітників клінічних кафедр, а членами атестаційних комісій – 15.  
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Особливо піклувалися клініцисти ЗДМУ про пацієнтів Запорізького 
військового госпіталю. До проведення консультацій та лікування військових 
залучаються співробітники кафедр медицини катастроф, військової медицини 
та нейрохірургії, інших клінічних кафедр. Стоматологічну допомогу надають 
співробітники кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології. 
Пацієнти госпіталю отримують в Університетській клініці консультативну 
допомогу за всіма профілями, проходять обстеження (УЗД, рентген тощо). 
Лікарі-інтерни працюють у відділеннях госпіталю, а студенти проходять 
виробничу практику. 

Студенти-волонтери постійно доглядають за хворими хоспісного 
відділення КНП «Міська лікарня №10» ЗМР, КУ «Запорізький обласний 
спеціалізований будинок дитини «Сонечко» ЗОР, Кіровського будинку 
інвалідів.  

Університет веде велику інформаційну та роз'яснювальну роботу у ЗМІ 
з питань охорони здоров'я, здорового способу життя, запобігання 
захворювань на COVID-19, туберкульоз, ВІЛ-інфекцію, серцево-судинні та 
інфекційні захворювання.  

 
КЛІНІЧНІ БАЗИ ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
№ Назва ЛПЗ Кафедри 
1.  Університетська 

клініка 
Сімейної медицини, терапії, кардіології та 
неврології ФПО; 
Внутрішніх хвороб 3; 
Нервових хвороб; 
Клінічної лабораторної діагностики; 
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології; 
Хірургічної та пропедевтичної стоматології; 
Патологічної анатомії і судової медицини; 
Факультетської хірургії; 
Анестезіології та інтенсивної терапії 

2.  КНП «Запорізька 
обласна клінічна 
лікарня» ЗОР 

Внутрішніх хвороб 3; 
Госпітальної хірургії; 
Травматології та ортопедії;  
Медицини катастроф, військової медицини 
та нейрохірургії; 
Акушерства і гінекології; 
Клінічної фармакології, фармації, 
фармакотерапії і косметології; 
Фізичної реабілітації, спортивної медицини, 
фізичного виховання і здоров’я; 
Онкології та онкохірургії; 
Внутрішніх хвороб 1 та симуляційної 
медицини 
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№ Назва ЛПЗ Кафедри 
3.  КНП «Запорізька 

обласна клінічна 
дитяча лікарня» ЗОР 

Госпітальної педіатрії; 
Дитячої хірургії та анестезіології; 
Офтальмології; 
Дитячих хвороб ФПО; 
Пропедевтичної та хірургічної стоматології; 
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології  

4.  КНП «Обласна 
інфекційна клінічна 
лікарня» ЗОР 

Інфекційних хвороб; 
Дитячих інфекційних хвороб 

5.  КНП «Запорізький 
регіональний фтизіо-
пульмонологічний 
клінічний лікувально-
діагностичний центр» 
ЗОР 

Фтизіатрії і пульмонології 

6.  КНП «Обласний 
медичний центр 
серцево-судинних 
захворювань» ЗОР 

Внутрішніх хвороб 1 та симуляційної 
медицини; 
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології; 
Пропедевтики внутрішньої медицини, 
променевої діагностики та променевої терапії 

7.  КНП «Обласний 
клінічний заклад з 
надання психіатричної 
допомоги» ЗОР 

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

8.  КНП «Обласний 
медичний центр 
репродукції людини» 
ЗОР  

Акушерства, гінекології та репродуктивної 
медицини ФПО 

9.  КНП «Обласний 
перинатальний центр» 
ЗОР 

Акушерства і гінекології; 
Дитячих хвороб ФПО  

10.  КУ «Обласне бюро 
судово-медичної 
експертизи» ЗОР  

Патологічної анатомії та судової медицини  

11.  КНП «Міська лікарня 
№1» ЗМР 

Факультетської хірургії; 
Внутрішніх хвороб 3 

12.  КНП «Міська лікарня 
№2» ЗМР   

Загальної хірургії та післядипломної 
хірургічної освіти; 
Клінічної фармації, фармакотерапії, 
фармакогнозії та фармацевтичної хімії  
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№ Назва ЛПЗ Кафедри 
13.  КНП «Міська  

лікарня №3» ЗМР  
Оториноларингології; 
Офтальмології; 
Фізичної реабілітації, спортивної медицини, 
фізичного виховання і здоров’я  

14.  КНП «Міська  
лікарня №4» ЗМР 

Внутрішніх хвороб 1 та симуляційної 
медицини; 
Загальної практики – сімейної медицини та 
внутрішніх хвороб 

15.  КНП «Міська лікарня 
екстреної та  
швидкої медичної 
допомоги» ЗМР 

Внутрішніх хвороб 1 та симуляційної 
медицини; 
Загальної хірургії та післядипломної 
хірургічної освіти; 
Урології;  
Травматології та ортопедії; 
Медицини катастроф, військової медицини, 
та нейрохірургії; 
Хірургічної та пропедевтичної стоматології; 
Анестезіології та інтенсивної терапії; 
Фізичної реабілітації, спортивної медицини, 
фізичного виховання і здоров’я 

16.  КНП «Міська лікарня 
№6» ЗМР 

Пропедевтики внутрішньої медицини, 
променевої діагностики та променевої 
терапії; 
Нервових хвороб; 
Клінічної фармакології, фармації,  
фармакотерапії і косметології; 
Фізичної реабілітації, спортивної медицини, 
фізичного виховання і здоров’я; 
Клінічної лабораторної діагностики 

17.  КНП «Міська  
лікарня №7» ЗМР  

Внутрішніх хвороб 2 

18.  КНП «Міська  
лікарня №9» ЗМР 

Офтальмології 

19.  КНП «Міська   
лікарня №10» ЗМР  

Внутрішніх хвороб 2 

20.  КНП «Пологовий 
будинок № 9» ЗМР 

Акушерства і гінекології  

21.  КНП «Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги 
№ 6» ЗМР 

Загальної практики – сімейної медицини та 
внутрішніх хвороб 
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№ Назва ЛПЗ Кафедри 
22.  КНП «Міська дитяча 

лікарня №5» ЗМР 
Факультетської педіатрії; 
Дитячої хірургії та анестезіології; 
Дитячих інфекційних хвороб; 
Дитячих хвороб ФПО; 
Пропедевтики дитячих хвороб 

23.  ТОВ «Вітацентр» Факультетської хірургії;  
Пропедевтики внутрішньої медицини, 
променевої діагностики і променевої терапії; 
Пропедевтичної та хірургічної стоматології; 
Госпітальної хірургії; 
Акушерства і гінекології;  
Анестезіології та інтенсивної терапії; 
Офтальмології 

24.  ТОВ «Клініка  
Мотор Січ» 

Травматології та ортопедії; 
Урології; 
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології; 
Загальної практики – сімейної медицини та 
внутрішніх хвороб; 
Оториноларингології   

25.  ТОВ Медичний центр 
«Візус» 

Офтальмології; 
Загальної хірургії та післядипломної 
хірургічної освіти; 
Факультетської хірургії; 
Онкології та онкохірургії; 
Медицини катастроф, військової медицини 
та нейрохірургії 

26.  Запорізький 
військовий госпіталь – 
військова частина 
А3309 

Медицини катастроф, військової медицини 
та нейрохірургії; 
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології; 
Клінічної лабораторної діагностики 

27.  ДУ «Запорізький 
обласний 
лабораторний Центр 
МОЗ України» 

Медичної біології, паразитології та генетики; 
Загальної гігієни та екології; 
Мікробіології, вірусології та імунології 

 
 
Співробітники клінічних кафедр університету успішно працюють  

в 11 міжрегіональних та обласних спеціалізованих медичних центрах, 
обладнаних сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою. 
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У центрі оперативної артрології та спортивної травми, роботу якого 
координує кафедра травматології та ортопедії, протягом 2020 року 
проконсультовано 2987 хворих, виконано 532  оперативних втручання, з них 
257 ендопротезувань великих суглобів (193 – кульшового, 64 − колінного), 
227 артроскопій. За бюджетні кошти встановлено 85 ендопротезів  
(10-колінного, 75-кульшового). 

В Центрі судинної та ендоваскулярної хірургії співробітниками 
кафедри госпітальної хірургії ЗДМУ проконсультовано 1317 хворих, 
прооперовано 60 пацієнтів, виконано 13 маніпуляцій. Продовжується 
впровадження стентування периферичних артерій, симультанних операцій на 
сонних та коронарних артеріях, триває розробка малотравматичних методів 
операцій при аневризмі судин, розробка хірургічних методів профілактики 
TEJIA. Розробляються методи оперативного лікування хворих з синдромом 
Лускунчика.  

В обласному центрі ендоскопії співробітниками кафедри госпітальної 
хірургії проконсультовано 179 хворих, виконано 7 ендоскопічних операцій та 
46 ендоскопічних маніпуляцій. Продовжується впровадження ФГДС з 
хромоскопією в діагностиці захворювань стравоходу, набувають розвитку 
лапароскопічні шунтування, лапароскопічна фундоплікація при грижі 
стравохідного отвору діафрагми, лапароскопічна пластика при ахалазії кардії, 
лапароскопічна герніопластика, лапароскопічна крурорафія з використанням 
поліпропіленових прокладок. Продовжується впровадження лапароскопічної 
спленектомії при захворюваннях крові та іншій хірургічній патології і 
операцій на кишечнику. 

У центрі шлунково-кишкових кровотеч на базі відділення хірургії з 
центром шлунково-кишкових кровотеч КНП «Міська лікарня екстреної та 
швидкої медичної допомоги» ЗМР співробітниками кафедри загальної 
хірургії та післядипломної хірургічної освіти надана висококваліфікована 
медична допомога 531 хворому, з них 376 прооперовано. 

У спеціалізованому центрі хірургії печінки, захворювань жовчних 
шляхів та підшлункової залози співробітниками кафедри факультетської 
хірургії проконсультовано 3253 хворих, виконано 536 операцій, проведено 
1520 малоінвазивних хірургічних втручань (лапароскопічні, ендоскопічні та 
інтервенційні сонографічні втручання). Збільшується частка оперативних 
втручань з використанням малоінвазивних методик. 

У центрі урології дитячого віку співробітниками кафедри дитячої 
хірургії та анестезіології проліковано 452 хворих, проведено 294 операції при 
різних вадах нирок і сечових шляхів, ендоскопічних − 46. 

В ангіоневрологічному центрі співробітниками кафедри нервових 
хвороб проліковано майже 800 хворих. Удосконалено надання допомоги 
хворим на спонтанний супратенторіальний внутрішньомозковий крововилив 
шляхом розробки та впровадження диференційованого підходу до 
визначення оптимальної лікувальної тактики з урахуванням індивідуального 
прогнозу перебігу та виходу гострого та раннього відновного періодів 
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захворювання на підставі інтегральної оцінки ініціального рівня 
неврологічного дефіциту, структурних змін головного мозку, церебральної 
гемодинаміки та біоелектричної активності, гуморальних маркерів 
первинного та вторинного ушкодження головного мозку. 

У дитячому алергологічному центрі, який з квітня 2020 року 
функціонує на базі денного стаціонару соматичного профілю амбулаторно-
поліклінічного підрозділу КНП «Міська дитяча лікарня №5», 
співробітниками кафедри факультетської педіатрії проконсультовано 1370 
дітей, обстежено шляхом УЗД, ЕКГ та спірографії  603 дитини. Додатково 
впроваджені консультації співробітників кафедри як лікарів − педіатра, 
гастроентеролога, невролога, нефролога, кардіоревматолога. 

В обласному центрі діагностики, лікування та профілактики 
гастроентерологічних захворювань та ендоскопії, роботу якого координує 
кафедра внутрішніх хвороб 3, проліковано 643 хворих, проведено понад  
3700 гастроскопій, 800 колоноскопій. 

В обласному центрі клінічної алергології та імунології 
співробітниками кафедри внутрішніх хвороб 3 обстежено і проліковано  
450 хворих. Проводиться молекулярно-генетична діагностика алергічних 
захворювань з наступним індивідуальним підбором специфічної імунотерапії 
(СІТ); у комплексному лікуванні хворих на ідіопатичну кропив’янку 
застосовується протигістамінний препарат «Ніксар» 10 мг/добу та «Хитакса» 
5 мг/добу; для лікування первинної агаммаглобулінемії застосовуються 
імуноглобуліни Октагам, розчин д/ін. 10 г/200 мл та Гаманорм розчин д/ін.  
по 10 мл; в лікуванні ХОЗЛ та бронхіальної астми − Спіолто- респімат та 
спіріво. 

У Центрі екстракорпорального запліднення та медико-генетичного 
скринінгу співробітниками кафедри акушерства, гінеколоігії та 
репродуктивної медицини ФПО здійснено 20804 консультації, проліковано 
1620 хворих з різними формами безпліддя та іншими порушеннями 
репродуктивного здоров’я. Проведено 527 ендоскопічних операцій  
(114 лапароскопій, 413 гістероскопій). Завдяки сучасному оснащенню 
лабораторії медико-генетичного консультування та репродуктивної корекції 
проведено 242 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 44,3% пацієнток розвитку біохімічної 
вагітності в циклах ЕКО, ICSI, у 50,7% пацієнток – в кріоциклах. 
Співробітниками кафедри надається висококваліфікована андрологічна 
допомога з використанням консервативних та хірургічних методів лікування, 
в результаті відновлення чоловічої фертильності становить 61,4%. 
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На базі КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР успішно 
функціонує Хірургічна клініка ЗДМУ і ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»,  
яку очолює академік НАМН України, проф. Никоненко О.С. 

На базі гуртожитку №3 успішно функціонує Центр медичної 
реабілітації та профілактики, де протягом року загалом відбулося  
9123 відвідування, з них – 5195 студентів, в тому числі іноземних – 4791. 
Проведено всього 8284 консультації, невідкладну допомогу отримали 192 
пацієнти. Впродовж року направлено на обстеження в Університетську 
клініку 246 осіб, на консультацію до вузьких спеціалістів – 615 осіб.  
Під динамічним наглядом у лікаря-терапевта перебуває 270 співробітників. 
Здійснено 39 ЕКГ обстежень. 

У жовтні 2020 року на базі Центру відбулося укладання декларацій з 
сімейними лікарями на медичне обслуговування для студентів і 
співробітників ЗДМУ – укладена 101 декларація. 

Співробітники Центру активно долучилися до заходів щодо 
недопущення занесення і поширення на території університету випадків 
захворювань, спричинених коронавірусом 2019-nCoV. На території 
університету були поширені інформаційні матеріали щодо профілактики 
вірусних інфекцій, необхідності своєчасного звернення за медичною 
допомогою у разі появи ознак захворювання та виконання рекомендацій 
лікарів. Організовано надання медичної допомоги лікарями-терапевтами 
Центру студентам і співробітникам університету. Розроблено та впроваджено 
в роботу Центру локальні клінічні маршрути як для здобувачів освіти, так і 
для співробітників ЗДМУ у разі виявлення ознак гострого респіраторного 
захворювання. Забезпечено обстеження осіб з підозрою на COVID-19 з 
використанням полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного  
аналізу відповідно до наказу ректора від 27.05.2020 №203. Протягом року 
проводено 1638 тестувань методом ПЛР та 215 тестувань методом ІФА.  
Забезпечено ізоляцію студентів з підозрою на інфікування або з 
підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 у легкій формі за 
умови, що особа не потребує госпіталізації, контактних з ними, 
спостереження за цією категорією студентів.  

З метою профілактики захворювання на COVID-19 в березні та червні 
поточного року на базі Центру проведена вакцинація 432 співробітників 
університету вакциною AstraZeneka, ще 486 вакциновані вакциною  
Pfizer-BioNTech в червні на базі Університетської клініки. 

Згідно з наказом ректора від 03.02.2021 №64 з 08 по 26 лютого 2021 
року проведений медичний огляд співробітників, які працюють зі 
шкідливими факторами виробничого середовища. З метою дотриманням 
протиепідемічних вимог, пов’язаних з обмеженням кількості осіб на одиницю 
площі закритих приміщень та необхідності дотримання соціальної дистанції, 
медогляд проводився на базах Університетської клініки і Центру медичної 
реабілітації та профілактики. Підлягало медичному огляду 394 співробітники, 
пройшли огляд 96,7% працівників із шкідливими умовами праці, не пройшли 
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13 осіб: 6 − довгострокове перебування на лікарняному листі,  
6 – перебувають у відпустці по догляду за дітьми, 1- у тарифній відпустці.  

За результатами періодичного медичного огляду співробітників, які 
працюють в шкідливих умовах, складений Заключний акт від 30.03.2021, 
згідно з яким співробітників з підозрою на профзахворювання немає, 
працівники, які потребують переведення на іншу роботу, відсутні. 
Потребують дообстеження 20 осіб, вперше виявлені захворювання у  
11 жінок. Направлено на амбулаторне лікування 45 співробітників,  
стаціонарне − 29. Санаторно-курортне лікування рекомендовано  
65 співробітникам. Дієтичного харчування потребують 27 осіб.  
Під диспансерним спостереженням перебувають 109 працівників.  

Під час медичного огляду вузькими спеціалістами захворювання 
виявлені у 361 співробітника (94,5%), вперше у 34 осіб, ФГ в УК  
пройшли 296 співробітників (77,7%), інші за місцем проживання, або в 
клініках (співробітники клінічних кафедр). ЕКГ-обстеження пройшли  
233 співробітники, клінічні та біохімічні аналізи здали 254 співробітники. 

В рамках реалізації положень «Школа здорового студента», яка  
функціонує на базі Центру з 2019 року, проводились медичні огляди 
студентів, котрі потребували поселення у гуртожиток (607 студентів), 
включаючи активний скринінг на COVID-19 та особисте заповнення анкети 
«Анкета здобувача освіти ЗДМУ» (наказ МОЗ України від 16.06.2020  
№ 1411) − 436 студентів, в тому числі – 155 іноземних студентів. Направлено 
на додаткове поглиблене медичне обстеження до вузьких спеціалістів 
поліклініки УК 154 студенти, на лабораторні дослідження – 64;  
УЗ- обстеження на базі міжкафедрального тренінгового Центру – 34,  
УЗД обстеження в поліклініці УК – 19 студентів. Флюорографічне 
обстеження пройшли 921 студент, проводилось динамічне спостереження за 
хворими – 53 студенти; моніторинг АТ з метою раннього виявлення  
АГ – 48 студентів. 

На виконання Програм «Жіноче здоров’я» в умовах поліклініки УК 38 
студенток пройшли обстеження у лікаря-гінеколога; «Добрий зір» − отримали 
консультації лікаря-офтальмолога з додатковими обстеженнями – 63;  
«Паспорт здоров’я» (оцінка компонентів маси тіла та антропометричні 
вимірювання, визначення рівня соматичного здоров’я та функціонального 
стану) − обстежено 565 студентів.  

Проводиться постійна роз’яснювально-просвітницька робота серед 
студентів щодо необхідності дотримання санітарно-гігієнічних заходів для 
зменшення ризиків захворювання та розповсюдження COVID-19, здорового 
способу життя, профілактики інфекційних захворювань тощо.   

 



161 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР  
«УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА»  

 

 
 
Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» є 

структурним підрозділом університету і має у своєму складі стаціонар на  
160 ліжок (кардіологічне відділення − 60 ліжок, терапевтичне − 25, 
неврологічне – 35, мультимодальної патології – 30, багатопрофільне 
хірургічне відділення − 10), консультативну поліклініку, консультативний 
лікувально-діагностичний центр, 7 спеціалізованих медичних центрів, 
відділення відновлювального лікування та діагностичне відділення. У клініці 
надається медична допомога населенню, підготовка та підвищення 
кваліфікації працівників, проводиться науково-дослідницька робота, 
розробка, апробація та впровадження нових медичних технологій.  

На базі клініки навчальну, наукову та лікувальну роботу проводять 
співробітники 10 кафедр ЗДМУ: сімейної медицини, терапії, кардіології та 
неврології ФПО; внутрішніх хвороб-3; нервових хвороб; клінічної 
лабораторної діагностики; терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології; пропедевтичної та хірургічної стоматології; патологічної 
анатомії і судової медицини з основами права; анестезіології та інтенсивної 
терапії; факультетської хірургії; дерматовенерології та косметології з курсом 
дерматовенерології і естетичної медицини ФПО.  

У клініці працюють 125 лікарів, з них 56 (44,8%) мають науковий 
ступінь − 32 докторів наук (25,6%) і 24 кандидатів наук (19,2%); 70 (56,0%) 
лікарів мають вищу кваліфікаційну категорію. 
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У поліклініці ведеться прийом за 20 лікарськими спеціальностями, у 
звітному періоді введено 3 нові спеціальності – ревматолог, сурдолог і 
профпатолог. Виконання плану консультативних відвідувань склало 85,6%, 
що зумовлено запровадженням з 12.03.2021 року загальнонаціонального 
карантину, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».  
Університетська клініка продовжує роботу з проведення первинних і 
періодичних медичних оглядів працівників промислових підприємств міста. 
Всього оглянуто 7433 осіб. У кабінеті телемедицини проведено 869 онлайн-
консультації для пацієнтів. 

 

 
 

У консультативному лікувально-діагностичному центрі університету 
проконсультовано 3339 пацієнтів за 39 спеціальностями, з них 2958 (88%) 
дорослих та 381 (12%) дітей. Найбільша кількість консультацій з дорослої 
мережі проведена доцентом Ревенько А.В., доцентом Свистуном С.І., 
професором Туманським В.О., професором Колесником М.Ю., професором 
Рябоконь О.В., з дитячої мережі – професором Усачовою О.В..  

Продовжили роботу спеціалізовані медичні центри: центр вегетативних 
розладів (проліковано 276 пацієнтів), гастроентерологічний центр 
(проліковано 220 пацієнтів), центр метаболічних розладів (проліковано  
226 пацієнтів), стоматологічний центр (кількість відвідувань за 2020 рік – 
3046, з них первинних – 948, кількість пролікованих зубів з приводу  
карієсу − 455, ускладнення карієсу − 271, проведено курс лікування 
захворювань слизової оболонки порожнини рота − 79), центр медичної 
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реабілітації та профілактики (звернулись 9123 осіб, з них 5195 студентів,  
в тому числі іноземних – 4791); центр інтервенційної сонографії (проведено 
17 біопсій); дерматологічний центр (стаціонарно проліковано 115 пацієнтів). 

 

 
 

У діагностичному відділенні проведено 24419 досліджень, у тому числі 
ЕКГ – 10204, спірографій – 2029, холтерівського моніторування серцевого 
ритму – 945,  ДМАТ – 789, дисперсійного картування ЕКГ – 663, 
денсітометрій – 151, електроенцефалографій – 130, вимірювання складу  
тіла – 102; ЕНМГ – 532, викликаних потенціалів – 405, психофізіологічних 
тестувань – 133; лікувальних методів: тернінгів на основі біологічного 
зворотного зв’язку – 313, сеансів транскраніальної магнітної стимуляіції – 262.  

Ультразвукові дослідження: серцево-судинної системи – 2156,  
нирок – 1098, органів черевної порожнини – 1064, щитоподібної залози – 667, 
дуплексне сканування БЦА – 660, сечового міхура – 427, жіночих статевих 
органів – 424, молочної залози – 319, передміхурової залози – 187,  
загалом – 7356. 

У клініко-діагностичній лабораторії проведено 145234 досліджень: 
гематологічних – 24662, загальноклінічних – 29655, цитологічних – 2437, 
імунологічних – 4361, біохімічних – 84119. З червня 2020 р. організовано 
тестування на COVID-19 методом ПЛР (2592 дослідження) та  
ІФА (Ig M– 3733, Ig G – 605).   

У патогістохімічній лабораторії проведено 6912 досліджень у 1081 
обстежених пацієнтів.  
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Загальна кількість рентген-досліджень – 5049: рентгенограм – 11594, 
рентгеноскопій (просвічувань) – 370, діагностичних флюорограм – 211, 
спеціальних досліджень (методик) – 394, флюорографії органів грудної  
клітини – 5286.  

 

 
 

У відділенні відновлювального лікування  оздоровлено 3422 особи, з 
них 2002 стаціонарних хворих та 1420 амбулаторних, відпущено 43766 
процедур та 81990 процедурних одиниць. 

Основні показники роботи стаціонару за 2020 рік: 
• всього госпіталізовано – 2966 хворих, 
• виконання плану ліжко-днів – 74,5%, 
• середня тривалість перебування хворого на ліжку – 11,4, 
• загальна летальність по стаціонару – 0%. 
З січня 2021 р. організовано роботу багатопрофільного хірургічного 

відділення для проведення ендокопічних операцій, інноваційних методів 
пластичної хірургії та лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок.   

За 2020-2021 рік у клініці надано медичну допомогу 23 учасникам АТО 
(проліковано в стаціонарі – 3 особи, проконсультовано лікарями  
поліклініки – 20). 

Лікарями та співробітниками кафедр в Університетській клініці 
розроблені та впроваджені медичні технології: спосіб лікування  тривожно-
депресивних розладів на ранніх стадіях хвороби Паркінсона методом 
біоадаптивного управління; клініко-інструментальні та лабораторні 
предиктори розвитку геморагічних ускладнень у хворих з ФП на тлі терапії 
варфарином; удосконалення тактики діагностики та лікування жінок 
молодого віку із  психо-соматичними проявами гастроінтестінальної сфери; 
методика підготовки пацієнтів до колоноскопії з застосуванням  
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ентероспазмілу в якості спазмолітичного та антифлотулентного засобу; 
удосконалення діагностики ранніх проявів порушення метаболізму міокарда 
у хворих з поєднаним перебігом ОАС та ГЕРХ з використанням 
дисперсійного картування ЕКГ (методом мікроальтернації); комплексне  
лікування хворих з дегенеративно-дистрофічними ураженнями хребта на 
підставі поєднаного застосування голкорефлексотерапії, міофасціального  
релізу та TENS-струму з вакуум-масажем; особливості біохімічних 
показників та їх кореляція з клінічними проявами у хворих на хворобу 
Паркінсона І-ІІ стадії. 

Співробітниками клініки у співавторстві зі співробітниками кафедр 
опубліковано 47 навчальних посібників, 43 статті у фахових виданнях, у тому 
числі 8 – у провідних закордонних виданнях, 18 тез доповідей; зроблено  
42 доповіді на науково-практичних конференціях.   

На базі клініки проводились цикли тематичного удосконалення для 
лікарів регіону, як в очному, так і дистанційному форматах за темами: 
«Сучасні аспекти діагностики та лікування патології вегетативної нервової 
системи», «Когнітивні та психовегетативні розлади у загально-клінічній 
практиці», «Сучасні аспекти та клінічна інтерпретація ультразвукового 
дослідження серця та судин», «Клінічна ендоскопія», «Практичні аспекти 
медичної експертизи працездатності та реабілітації в діяльності лікарів», 
«Комплементарні методи лікування в практиці інтерніста», «Терапевтичні 
аспекти надання паліативної допомоги хворим», «Основні засади 
менеджменту в охороні здоров’я в умовах реформування галузі», 
«Реабілітація пацієнтів з частковою відсутністю зубів бюгельними 
протезами», «Будова та біомеханіка зубощелепного апарату. Захворювання 
СНЩС», а також спеціалізація за фахом «ортопедична стоматологія» та 
«терапевтична стоматологія».   

Постійна увага приділялася підвищенню кваліфікації лікарів  
клініки шляхом проведення науково-практичних конференцій, вебінарів у 
кабінеті телемедицини, участі лікарів клініки у тренінг-семінарах, які 
проводились у ЗДМУ. 

Постійно функціонують школи здоров’я: «Школа хворих на  
тривалій антикоагулянтній терапії», «Школа хворих на гіпертонічну 
хворобу», «Школа пацієнтів на цукровий діабет» та організована «Школа 
здоров’я студента». 

Доповнено ліцензію на медичну практику (09.10.2020) за 
спеціальностями: бактеріологія, вірусологія, гематологія, дитяча гінекологія, 
дитяча гастроентерологія, дитяча дерматовенерологія, дитячі інфекційні 
хвороби, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча 
отоларингологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча урологія, 
нейрохірургія, професійна патологія, психіатрія, сурдологія, фтизіатрія, 
лікувальна фізкультура і спортивна медицина та отримано ліцензію на 
наркотичні засоби (13.08.2020). 

Система управління якістю Навчально-наукового медичного центру 
"Університетська клініка" Запорізького державного медичного університету 
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відповідає вимогам державного стандарту ISO 9001:2015 та європейського 
стандарту EN ISO 9001:2018 стосовно провадження медичної практики при 
наданні послуг у сфері охорони здоров’я, дослідження й експериментальні 
розробки у сфері інших природничих наук, що підтверджено зовнішнім 
аудитом, який провів орган з сертифікації систем управління  
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (15.03.21). 

Університетська клініка 05.04.2021 року успішно пройшла державну 
акредитацію закладу охорони здоров’я та підтвердила вищу акредитаційну 
категорію (наказ МОЗ України від 19.04.2021 № 746).   

За підтримки ректорату університету протягом звітного періоду істотно 
покращилась матеріально-технічна база університетської клініки: придбано 
комп’ютерний томограф “Revolution Evo» General Electric Healthcare,  Японія; 
надсучасне дерматоскопічне обладання FotoFinder bodystudio ATBM master 
(Німеччина); електрохірургічний коагулятор Bowa ARC 100 (Німеччина), 
розширений терапевтичний магнiтний стимулятор «NEUROSOFT»  Нейро-
МС/Д (РФ); сучасний відеобронхоскоп Olympus BF − 1TH190 з оглядом 
трахеобронхіального дерева в вузькоспектральному світлі NBI (віртуальна 
хромобронхоскопія); найсучасніший електрохірургічний блок BOWA ARC 
400 для всіх видів хірургії, як лапароскопічної, так і для гнучкої ендоскопії зі 
встроєним блоком для аргоно-плазмової коагуляції; сучасна шафа для 
зберігання та сушіння ендоскопів компанії Medivators, апарат високотонової 
терапії з мікропроцесорним управлінням GBO HiToP 2touch (Німеччина), 
реабілітаційний столик та електрокардіографи. 

Створено сучасний кабінет КТ-обстежень, оновлена клініко-
діагностична лабораторія, оснащено новими меблями кабінети поліклініки, 
відремонтовано дах стаціонару, оновлено хол першого поверху поліклініки, 
проводяться поточні ремонти  кабінетів для лікарів та палат для хворих. 

Оновлюється інформація на сайті Університетської клініки та сторінці 
клініки у Фейсбуці, створено профіль в Інстаграмі, розроблено дизайн 
логотипу клініки, зроблено логотипи на медичний одяг та 5 інтер’єрних 
логотипів. 
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ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ  
 

Медичний фаховий коледж Запорізького державного медичного 
університету – заклад фахової передвищої освіти, який здійснює фахову 
підготовку молодших медичних спеціалістів (фахових молодших бакалаврів) 
та молодших бакалаврів.  

 

 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціалісту» у галузі 
знань 22 Охорона здоров’я  зі спеціальностей: 

• 223  Медсестринство − з ліцензійним обсягом 60 осіб на рік;  
• 226 Фармація, промислова фармація − з ліцензійним обсягом  

60 осіб на рік. Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» 
у галузі знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальностей: 

• 223  Медсестринство − з ліцензійним обсягом 60 осіб на рік;  
226 Фармація, промислова фармація − з ліцензійним обсягом   

60 осіб на рік. 
Освітній ступінь «Молодший бакалавр» у галузі знань 22 Охорона 

здоров’я  зі спеціальностей: 
• 226 Фармація, промислова фармація − з ліцензійним обсягом  

120 осіб на весь період навчання.  
Кабінети клінічної підготовки розташовані на практичних базах:  

у «5 Міській лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги» – кабінет з 
предмету «Медсестринство у внутрішній медицині», «Медсестринство у 
неврології», «Основи медсестринства»; у КЗ Запорізький обласний клінічний 
онкологічний диспансер – кабінети з предметів «Медсестринство в 
онкології», «Медсестринство в хірургії»; в обласній клінічній лікарні – 
кабінет з предмету «Основи медсестринства». У пологовому будинку №9 − 
кабінет з навчальної дисципліни «Медсестринство в акушерстві» та 
«Медсестринство в гінекології», «Медсестринство в хірургії». 
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У 2020-2021 навчальному році викладачами коледжу активно 
проводилась профорієнтаційна робота у школах Запоріжжя та області, а 
також під час Днів відкритих дверей: 
• 20.03.2021 р. о 10.00 в актовій залі Медичного фахового коледжу ЗДМУ; 
• 31.03.2021 – онлайн «День відкритих дверей» 
• 22.05.2021 р. о 10.00 в актовій залі Медичного фахового коледжу ЗДМУ. 

 

Підсумки роботи приймальної комісії щодо набору  
абітурієнтів у 2020 році 

 
Відділення База План 

набору 
Подано 

заяв 
До іспитів 
допущено 

Забрали 
документи 

Конкурс 
на 1 

місце 
складає 

ОПС «ФМБ» 
Сестринська 
справа 

9 класів 60 51 51 5 0,8 

11 класів 17 57 7 2 3,3 
ОПС «ФМБ» 
Фармація 

9 класів 60 33 33 - 0,6 

11 класів 17 43 5 - 2,5 

ОС« МБ» 
Фармація 

11 класів 30 39 - - 1,3 

 
Всього зараховано: на відділення «Сестринська справа» на ОПС 

Фаховий молодший бакалавр» (9 класів) – 46 осіб; на відділення «Фармація» 
на ОПС «Фаховий молодший бакалавр» (9 класів) – 33 осіб; на відділення 
«Сестринська справа» на ОПС «Фаховий молодший бакалавр» (11 класів) – 
15 осіб; на відділення «Фармація» на ОПС «Фаховий молодший бакалавр»  
(11 класів) – 11 осіб; на відділення «Фармація» на ОС «Молодший бакалавр» 
(11 класів) – 19 осіб. Всього зараховано 124 абітурієнти. Станом на 
18.06.2021р. у коледжі навчається 366 студентів.  

 
Динаміка формування контингенту студентів 

 
№ 
з/п 

 
Показник 

Відділення 
“Фармація” “Сестринська 

справа” 
1 Ліцензійний обсяг підготовки 60 60 

2 
Прийнято на І курс: 
- всього 
- за держзамовленням 

33 
- 

46 
- 

3 Всього студентів на 18.06.2021 р. 161 205 

4 Всього студентів у ЗФПО станом  
на 01.10.2020 р. 164 212 

5 
Кількість студентів, яких відраховано 
всього:  
в т.ч. за невиконання навчального плану 

 
3 
2 

7 
5 

6 Випуск 57 57 
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Інформація про працевлаштування випускників 2020 року 
 

Назва 
спеціальності 

Кількість 
випуск-
ників 

Продовжене 
навчання в 
інших ЗВО 

Вільне 
працевлаш-

тування 

Декретна 
відпустка 

Продовжили 
навчання в 
ЗДМУ за 

наступним 
ОКР 

Фармація 60 32 21 1 32 
Сестринська  
справа 53 18 36 - 18 

Всього  113 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        57 1 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Навчальний процес здійснюється за робочими навчальними планами, 
які розроблені у відповідності до ОПП 2020 (спеціальність 223 
Медсестринство, спеціальність 226 Фармація, промислова фармація).  
Заклад освіти має програми методичного забезпечення контролю знань 
студентів з використанням комп’ютерних технологій. 

Згідно з Положення про дистанційне навчання у Запорізькому 
державному медичному університеті навчальний процес у Медичному 
фаховому коледжі ЗДМУ відбувався у 2020-2021 навчальному році з 
14.10.2020 по 26.04.2021 з використанням технологій дистанційного навчання 
за дистанційною та змішаною формою. Всі види навчальних занять, 
семестровий контроль, контрольні заходи здійснюються дистанційно, 
підсумковий контроль (залік, екзамен) здійснюється тільки в синхронному 
режимі дистанційно через засоби відеоконференцзв’язку. 

Своєчасно видані накази на проходження практики студентами 
відділення «Фармація»: технологічної від 17.05.2021 № 14-мк (групи Ф18-1, 
Ф18-2), пропедевтичної від 26.05.2021 № 20-мк (групи Ф 20-11, Ф 19-1), 
фармакогностичної від 26.05.2021 № 21-мк (групи Ф 20-11, Ф 19-1), 
переддипломної від 17.05.2021 № 14-мк (Ф18-1, Ф18-2) та студентами 
відділення «Сестринська справа» від 17.05.2021 № 14-мк (групи МС 17-1,  
МС 17-2) − переддипломна, виробнича практика (група МС 18-1, МС 18-2) 
від 26.05.2021 № 19-мк. 

Викладачі коледжу один раз на п’ять років згідно з планом підвищують 
кваліфікацію в різних формах: на курсах факультету підвищення кваліфікації 
на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, 
Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, а також під час стажування  
на профільних кафедрах Запорізького державного медичного університету, 
Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний 
університет». 
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Якісний склад викладачів: 
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26 1 1 1 1 5 2 10 3 7 6 

 
 

За результатами атестації, атестаційною комісією Медичного фахового 
коледжу Запорізького державного медичного університету викладачам 
Великій Л.А. та Добровольській М.Б. присвоєно кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст ІІ категорії». Викладачу Саболдашна Ю.С. присвоєно 
кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії». Викладачам  
Каплаушенко Т.М., Маляренко А.М., Шкопинській Т.Є. підтверджено 
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєнно 
педагогічнє звання «викладач-методист». 

Викладачами коледжу та студентами ІІ та ІІІ курсів відділення 
«Медсестринство» проведено зустрічі зі школярами 9-11 класів навчальних 
закладів м. Запоріжжя №68, 4, 64, 12, 52, 100, 58 та у пгт. Балабине 
«Престиж» на яких студенти продемонстрували заходи невідкладної 
допомоги у форматі майстер-класу, розглядалися можливі нещасні випадки 
та способи допомоги при них, відповідали на питання школярів, 
демонстрували навички із десмургії. 

Кращі роботи 4 студентів представлені на науково-теоретичних та 
науково-практичних конференціях регіонального рівня у КЗ «Бердянський 
медичний фаховий коледж» ЗОР та на Всеукраїнській науковій конференції 
для творчої молоді «Перспектика-2021» м. Маріуполь.  
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ГУМАНІТАРНА ОСВІТА, ВИХОВНА ОСВІТА,  
ВИХОВНА РОБОТА, СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

 
Виховна робота здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України розпорядчих та нормативних документів. Усі структурні підрозділи 
медичного університету спрямовують свої зусилля на реалізацію ст. 26, п.4. 
Закону України «Про вищу освіту», згідно з якою одним із основних завдань 
вищого навчального закладу є «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».  

 

 
 

Методичне забезпечення та координація виховної роботи в ЗДМУ 
здійснюється радою з гуманітарної освіти та виховної роботи. Згідно з 
планом роботи ради проведено чотири засідання. 

 
Національно-патріотичне виховання та волонтерський рух 
Особлива увага приділялась національно-патріотичному вихованню 

студентської молоді. Успішно виконується «План заходів щодо реалізації 
стратегії національно-патріотичного виховання на 2020 – 2025 роки у 
ЗДМУ». Керівництво університету спрямовує зусилля учасників всього 
освітньо-виховного процесу на необхідність формувати у студентської 
молоді характерні риси патріота, що включає в себе: повагу до Конституції та 
законодавства України; державних символів: Герба, Прапора, Гімну; 
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дбайливе ставлення до національних багатств і рідної природи; готовність до 
захисту Батьківщини; пошану до історичної пам’яті; любов до рідної  
мови та культури, національних свят і традицій; збереження та зміцнення 
власного здоров’я. 

Колектив Запорізького державного медичного університету має 
багаторічні патріотичні традиції, допомагає мужнім людям, які захищають 
Батьківщину. Серед випускників ЗДМУ є багато військових медиків, які 
беруть участь у антитерористичних операціях на Сході держави. У лавах 
студентської спільноти – колишні учасники бойових дій, які обороняли 
Україну зі зброєю в руках, а нині є сертифікованими інструкторами з надання 
домедичної допомоги, ініціюють і проводять тренінги в університеті й 
навчальних закладах міста.  

ЗДМУ з початку війни на Сході України вносить потужний вклад у 
становлення Запорізького військового шпиталю, дбаючи про покращення 
стану надання медичної допомоги учасникам бойових дій в зоні ООС, які тут 
проходять лікування й реабілітацію. Це і поліпшення матеріально-технічної 
бази, оснащення сучасною діагностичною апаратурою, медобладнанням, 
створення комфортних умов для військових. Стоматологічний кабінет 
госпіталю облаштовано і функціонує за підтримки ректорату медичного 
університету. Допомогу військовослужбовцям надають співробітники 
кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології ЗДМУ. 
Університетська клініка ЗДМУ забезпечує консультації, рентгенологічне, 
ультразвукове дослідження, ендоскопічні маніпуляції, лікування військових. 

З нагоди 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі наказом ректора 
оголошено подяку та за рахунок спеціальних коштів надано грошову 
допомогу учаснику бойових дій − 7000,00 грн. Учасникам війни та особам, 
допомога яким передбачена Законом України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій на території 
Афганістану та локальних воїн на території інших країн, миротворчих місій, 
інтернаціональної допомоги, учасникам АТО та ООС (їх у нас 21 особа) у 
розмірі 4000,00 грн. 

Іноземні громадяни, які навчаються у ЗДМУ, беруть участь у багатьох 
заходах університету, зокрема волонтерських. Вони разом зі своїми 
викладачами купували ліки та різні медичні матеріали для бійців, збирали 
одяг і матеріал для плетіння маскувальних сіток тощо. Роботу організовувала 
старший викладач кафедри мовної підготовки Л.Ф. Богуславська.  

Важлива роль у формуванні цілісної системи національно-
патріотичного виховання належить кафедрам суспільних дисциплін, 
культурології та українознавства. При викладанні спеціальних дисциплін 
відображається внесок вітчизняних науковців у всі галузі знань.  

Значну роль у формуванні національно-патріотичної свідомості відіграє 
волонтерський рух. Його діяльність здійснюється спеціальними секторами 
під керівництвом ректорату, профкому, ради з гуманітарної освіти і виховної 
роботи і студентської ради: акція БУРчик, відвідування будинків-інтернатів, 
акція для їх вихованців зі збору іграшок та приладдя і художньої літератури 
«Кольорові мрії». Волонтерська робота відзначена Почесною грамотою 
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Обласної державної адміністрації за результатами конкурсу «Студент року» у 
номінації Студент-волонтер року, дипломом за ІІІ місце в номінації 
«Благодійність неурядового сектору» у конкурсі «Благодійне Запоріжжя». 

Студенти Медичного фахового коледжу ЗДМУ взяли активну участь у 
XΙΙ Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот – 2021»,  
трьох переможців відзначено сертифікатами та подарунками. 

Три роки ЗДМУ співпрацює з благодійним фондом «Карітас 
Запоріжжя». Наші студенти не лише вивчають англійську, а й активно 
допомагають волонтерам фонду в роботі з дітьми з особливими потребами, 
організовують майстер-класи, беруть участь у флешмобах та інших 
доброчинних заходах. Під час карантину співпраця з «Карітас» перейшла на 
дистанційний формат. Зокрема, студенти-медики спробували себе в ролі 
спікерів на освітніх вебінарах, що проводяться з метою виховання у 
населення ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя.  

 
Впровадження української мови в освітньо-виховний процес 
Важливою формою національно-патріотичного виховання є 

впровадження української мови в освітньо-виховний процес. Застосування та 
поширення української мови в освітньому процесі, поглиблення 
просвітницької діяльності щодо національно-культурних традицій 
українського народу, формування цілісного національного інформаційно-
культурного простору тощо завжди були пріоритетними завданнями в 
навчальній, методичній, виховній роботі професорсько-викладацького 
колективу медуніверситету, що відображено в протоколах засідань вчених 
рад, ЦМР, профкому, ради з гуманітарної освіти та виховної роботи, кафедр 
університету. Проводиться співбесіда з претендентами щодо володіння 
державною мовою під час проходження конкурсу на заміщення вакантних 
посад, призначенні на керівні посади, атестацій. Постійно функціонує  
он-лайн-курс з української мови для викладачів ЗДМУ, а також 
консультаційний центр для працівників університету. 

ЦМР університету на своїх засіданнях затвердила навчально-
методичних посібників: українською мовою – 560; англійською мовою – 58; 
російською мовою – 63. 

Колектив університету співпрацює з просвітницькими товариствами 
Запорізької області з питань широкого застосування державної мови у сфері 
освіти. Великий обсяг роботи, спрямованої на реалізацію завдань «Державної 
програми розвитку і функціонування української мови» виконують кафедри 
культурології та українознавства, суспільних дисциплін, мовної підготовки 
іноземних громадян, а також центру довузівської підготовки іноземних 
громадян. Кафедра культурології та українознавства протягом навчального 
року здійснює систематичну роботу зі студентською спільнотою з погляду 
пропагування грамотності, підтримки та розвитку державної мови, виховання 
високої мовної культури. Так, питання функціонування та розвитку 
української мови є постійною темою лекційних та семінарських занять з 
дисципліни «Історія України та української культури», зокрема у частині, 
присвяченій українській культурі ХІХ–ХХІ ст. У контексті вивчення 
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дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та «Українська 
мова як іноземна» викладачі кафедри обговорюють зі студентами, починаючи 
з перших (вступних) занять, питання історичного розвитку та особливостей 
сучасного стану української мови, мовної компетенції, норми 
загальнонаціональної мови, питання культури мовлення, мовленнєвого 
етикету, зокрема професійного мовлення. Для студентів міжнародного 
факультету загальномовні питання також подаються відповідно до фаху під 
кутом зору, зрозумілим і близьким для студента-медика. 

Традиційно на базі кафедри культурології та українознавства за звітний 
рік було проведено І етап Міжнародного конкурсу знавців української мови 
ім. Петра Яцика та І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу  
ім. Т.Г. Шевченка. Переможцем Міжнародного конкурсу знавців української 
мови ім. Петра Яцика стала П. Міллер (група М-20/6-3), а переможцем 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка – А. Чуб 
(група М-20/6-12). 

До Дня української писемності та мови кафедрою культурології та 
українознавства та кафедрою суспільних дисциплін протягом листопада  
2020 р. було проведено ряд виховних заходів, орієнтованих на студентів усіх 
факультетів та спеціальностей. Старший викладач О.Ю. Федько провела для 
студентів англійської форми навчання спеціальний Test quiz, присвячений 
українській мові. Також, студентам було запропоновано написати  
твір-роздум на тему «Роль української мови у професійній діяльності 
фахівців медичного та фармацевтичного напряму», оцінки за який  
(за бажанням студента) були виставлені до журналу. 

Викладачі кафедри суспільних дисциплін разом зі студентами перших 
курсів медичних та I фармацевтичного факультетів провели засідання 
історико-філософського круглого столу – «Українська мова – дім буття 
українського народу». Учасники історико-філософського круглого столу 
обмінялись думками щодо значення мови як інтелектуальної основи 
розбудови суспільства, підкреслювали її роль у розвитку національної 
свідомості, важливість вивчення української історії та культури. 

За допомогою дистанційної форми проведення та ресурсів MS Teams 
викладачами кафедри культурології та українознавства було проведено 
ректорську контрольну роботу у формі диктанту з української мови серед 
студентів І курсу всіх спеціальностей. Тексти диктантів були підібрані так, 
щоб вони забезпечували міждисциплінарні зв’язки, зокрема «Української 
мови (за професійним спрямуванням)» та «Історії України та української 
культури», або ж розкривали деякі аспекти тем, передбачених дисципліною 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)», з погляду формування 
мовленнєвих компетенцій, умінь і навичок публічного виступу. Кафедра 
культурології та українознавства долучилася до щорічної акції та взяла 
участь у написанні ХХ Всеукраїнського диктанту національної єдності, який 
відбувся 9 листопада 2020 р. Активно вивчають українську мову студенти-
іноземці: кафедрою мовної підготовки проведений мовний турнір під гаслом 
«Мова єднає народи світу», викладачі ЦПІГ провели український диктант 
серед слухачів ранніх груп. 
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Правове виховання 
Метою правового виховання є засвоєння знань про права та обов'язки 

громадянина, розвиток почуття власної гідності, внутрішньої свободи, 
політичної культури, утвердження толерантності та взаємоповаги у 
міжетнічних відносинах, формування у них глибоких і стійких уявлень, 
переконань і почуттів, прищеплення їм високої правової культури, навичок 
юридичного спілкування відповідно до рівня і вимог сучасного правового 
розвитку суспільства. В університеті створені всі умови для правового 
виховання, набуття студентами правових знань, формування поваги до права. 
Цю роботу успішно проводять 3 кандидати юридичних наук та один 
кандидат фармацевтичних наук. 

Читаються нормативні та елективні лекції на правову тематику, 
головною метою яких є розкриття змісту всіх галузей права, характеристика 
конкретних правових норм, ілюстрація їх зв'язку з мораллю, на якій 
ґрунтується право. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 21.11.2019 р. № 1335 у ЗДМУ проводяться заняття з он-лайн-курсу 
«Правознавство», окремими темами якого є юридична відповідальність 
неповнолітніх за чинним національним законодавством України.   

Велика увага приділяється питанням дотримання антикорупційного 
законодавства, про що засвідчують бесіди, лекції, виступи на вчених радах 
представників юридичного відділу, уповноваженої особи з питань 
запобігання та виявлення корупції. Протягом звітного періоду проведено  
12 антикорупційних заходів, в тому числі в режимі он-лайн. 

Юридичний відділ забезпечує правовий супровід студентського 
самоврядування, здійснює постійне консультування студентів із правових 
питань життєдіяльності. Ведеться облік таких консультацій. Всього за  
І півріччя 2021 року студентами отримано більше двадцяти юридичних 
консультацій з різноманітних питань.  

У грудні 2020 р. в ЗДМУ були проведені студентські медико-правові 
читання, присвячені 72-й річниці прийняття Загальної декларації прав 
людини. Читання відбулися на кафедрі соціальної медицини, громадського 
здоров’я, медичного та фармацевтичного права Запорізького державного 
медичного університету. Також були проведені: 

− Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні, правові 
та управлінські аспекти розвитку охорони здоров’я: проблеми, перспективи, 
світовий досвід»; 

− Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Правові проблеми сучасної трансформації охорони здоров’я». 

 
Інтелектуально-духовне виховання 

В університеті створена Координаційна рада з наукової роботи 
студентів, на кожній кафедрі призначені відповідальні за наукову роботу 
студентів, розробляються плани роботи студентських наукових гуртків.  
За звітний період студенти брали участь у наукових дослідженнях  
кафедр у відповідних студентських наукових гуртках. Всього було проведено 
209 різних заходів.  
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Інтелектуальному вихованню студентів суттєво сприяє можливість 
ознайомлення зі здобутками науковців-медиків на наукових конференціях, 
що проводяться у ЗДМУ.  

15 грудня 2020 року в ЗДМУ відбулася наукова конференція 
студентів «Досягнення сучасної медичної та фармацевтичної науки − 2020»  
в он-лайн форматі як підсумок дослідницьких робіт в наукових гуртках  

5 лютого 2021 року відбулася дводенна наукова конференція 
студентів в рамках I туру «Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019 – 2020 н.р.». 

15-16 квітня відбулася традиційна щорічна підсумкова Всеукраїнська 
науково-практична конференція молодих вчених та студентів з Міжнародною 
участю − «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2021», яка об'єднала 
більше 450 учасників, які заслухали 170 доповідей on-line на 12 секційних та 
на пленарному засіданні. 

На студентську науку виділяється велика сума з бюджету  
університету – закуповується обладнання, реактиви та інші витратні 
матеріали для проведення експериментальних і клінічних досліджень. 
Студенти та молоді науковці проходять наукові стажування в наукових і 
клінічних центрах як в нашій країні, так і за її межами.  

Студенти ЗДМУ брали участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020-2021 н.р. і 
відзначені дипломами: Спеціальність «Філософія» Житомирський державний 
університет ім. Івана Франка. Кандибей В.К. – студ. 6-го курсу, І МФ 
(кафедра суспільних дисциплін, наук. керівник доц. Спиця Н.В.).  
Диплом ІІ ступеня; Спеціальність «Медицина» Буковинський державний 
медичний університет. Базун Е.І. – студ. 6-го курсу, І МФ (кафедра загальної 
практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб, наук. керівник  
проф. Михайловська Н.С.). Диплом ІІІ ступеня; Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація» Національний фармацевтичний університет.  
Зеленюк А.Ю. – студ. 5-го курсу, ІІ ФФ (кафедра аналітичної хімії, наук. 
керівник ас. Донченко А.О.). Диплом ІІІ ступеня; Спеціальність 
«Фундаментальна медицина» Національний медичний університет  
ім. О.О. Богомольця. Іванов Г.Г. – студ. 5-го курсу, ІІ МФ (кафедра 
мікробіології, вірусології та імунології, наук. керівник доц. Войтович О.В.). 
англ. Диплом ІІ ступеня; Спеціальність «Клінічна медицина» Національний 
медичний університет ім. О.О. Богомольця.  

Високі здобутки продемонструвала Рунчева К.А. – студ. 5-го курсу,  
ІІ МФ (кафедра нервових хвороб, наук. керівник проф. Козьолкін О.А.), 
отримавши відзнаки на ряді наукових форумів: Диплом ІІ ступеня – 
конференція, Будапешт, Університет Земмельвайса; Диплом ІІ ступеня – 
науковий форум, Полтава; Диплом І ступеня – міжнародна конференція, 
Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика; 
Диплом ІІ ступеня; Спеціальність «Клінічна медицина» Національний 
медичний університет ім. О.О. Богомольця. 
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Культурно-масова робота 
Організацією та проведенням культурно-масової роботи в університеті 

займається рада клубу студентської художньої самодіяльності, до складу якої 
входять старости гуртків художньої самодіяльності із числа студентів, члени 
профспілкового комітету, Студентської ради. Було проведено декілька 
культурно-масових заходів, в яких взяли участь понад сто п'ятдесят 
вітчизняних та іноземних студентів і співробітників університету. На знак 
подяки лікарям, всім медичним працівникам, які борються за життя людей 
під час пандемії, колективом було підготовлено відео-концерт «Лікарям 
подяка, шана й визнання». 

У жовтні – листопаді в університеті було проведено вузівський конкурс 
«Студент року-2020», який включав у себе 10 номінацій. Понад 260 студентів 
взяли в ньому участь. 48 студентів посіли призові місця. 8 переможців 
вузівського конкурсу були рекомендовані для участі в обласному конкурсі 
«Студент року − 2020», у двох номінаціях наші студенти стали переможцями: 
«Студент − суспільний діяч року» − М. Підлужний; «Студент − староста 
року» − А. Безверхий. А ще двоє наших активістів О. Лихасенко (номінація 
«Студент − волонтер року») і В. Скоба (номінація «Студент − патріот року») 
нагороджені Почесними грамотами Обласної державної адміністрації.  

У грудні колектив Клубу студентської художньої самодіяльності 
підготував святковий відео-концерт «Новорічні вітання»; до весняного  
свята Міжнародного жіночого дня 8 березня учасниками Клубу самодіяльності 
підготовлений відео-концерт «Нашим найкращим, наймилішим присвячуємо»; 
відеозапис урочистостей з нагоди випуску 2021 року.   

 
Організаційно-виховна робота з іноземними студентами 

У ЗДМУ навчається понад 3200 іноземних студентів з 37 країн світу.  
У весняному семестрі наш факультет поповнився на 347 студентів першого 
курсу. Переважно це студенти з Індії та Нігерії. Всі студенти першого курсу 
мешкають у гуртожитках університету. 

Під час карантину частина іноземних студентів залишилася в 
університеті. Для запобігання розповсюдженню інфекції в гуртожитках 
продовжують працювати ізолятори  для приймання хворих. Протягом 
карантинного періоду у гуртожитках було посилено протиепідеміологічну 
безпеку. Тричі на добу прибирались приміщення з використання деззасобів. 
При виході та поверненні студентів у гуртожиток обов’язково вимірювалась 
температура. Суворо дотримувався масковий режим. Гуртожитки в достатній 
кількості були забезпечені деззасобами для обробки рук.  

Продовжується чергування лікарів-терапевтів разом з медичним 
персоналом на базі гуртожитку №3. Згідно з графіком всім мешканцям 
гуртожитків кожного тижня вимірювали температуру та поводили огляд і 
опитування самопочуття фахівці кафедри інфекційних хвороб. 

Під час роботи з іноземними студентами використовувались такі форми 
роботи: виховні та профілактичні бесіди у групі та індивідуально щодо 
навчання, відпочинку, проживання у гуртожитках, поводження у 
громадських місцях й на вулицях міста; допомога у налагодженні контакту з 



178 

викладачами, що проводять заняття в іноземних студентів, закріплених за 
кафедрою; залучення до наукових та мистецьких заходів по кафедрі 
іноземних мов, а саме: участі в роботі студентських гуртків (науковий гурток 
Lingua, розмовний клуб Speaking Club), студентських науково-практичних 
конференціях, конкурсах художніх перекладів, круглих столах, конкурсах на 
кращі стіннівки тощо; надання індивідуальної консультативно-психологічної 
допомоги щодо стану здоров’я або супровід до лікувальних чи інших 
державних закладів; участі у спортивних змаганнях; підтримання зв’язку з 
батьками іноземних студенів.  

Особлива увага в університеті приділяється роботі з профілактики 
ксенофобських та расистських проявів серед студентської молоді. 
Проводяться бесіди в академічних групах, студентських гуртожитках про 
історію, культуру, звичаї народів і країн, представники яких навчаються в 
нашому університеті. При проведенні просвітницьких заходів з питань 
попередження расистських проявів активно залучаються до роботи органи 
внутрішніх справ, юстиції, у справах сім'ї, молоді та спорту, національностей 
та релігій.  

Розвиток інтернаціонального студентського середовища в ЗДМУ 
здійснюється шляхом залучення іноземців до роботи в органах студентського 
самоврядування. Створена інтернаціональна студентська рада з-поміж лідерів 
земляцтв, старост курсів та старост гуртожитків, які допомагають 
першокурсникам у процесі адаптації до умов проживання та умов навчання в 
університеті, контролюють відвідування студентами занять, виконання 
домашніх завдань, здійснюють допомогу в оформленні документів для 
одержання посвідок на тимчасове проживання в Україні. 

 
Екологічне виховання 

Метою екологічного виховання є формування основ глобального 
екологічного мислення та екологічної культури майбутніх лікарів, виховання 
відповідальності за природу як національне й загальнолюдське багатство. 
Основні форми екологічного виховання в ЗДМУ: екологізація існуючих 
навчальних дисциплін, проведення круглих столів з актуальних екологічних 
проблем, участь студентів та працівників ЗДМУ в екологічних акціях. 

Під час дистанційного навчання студентської молоді викладачами 
кафедри загальної гігієни та екології постійно здійснюються заходи щодо 
екологічного виховання студентів під час лекцій, практичних занять, 
індивідуальних та групових консультацій. Студентами разом з науковими 
керівниками – викладачами кафедри загальної гігієни та екології 
опубліковано низку статей і тез в українських та зарубіжних виданнях. 

Студрада спільно з депутатами міської молодіжної ради провели 
суботник в балці Дніпровського району. Взяли участь в суботнику спільно з 
Департаментом молоді «Чисті легені Запоріжжя» (висадка дерев) та в акції 
«Еко-п’ятниця» (парк «Дубовий гай»).   
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Фізичне виховання, здоровий спосіб життя 
Колекція спортивних відзнак і нагород університету поповнилася ще 

одним кубком. У змаганнях на першість міста Запоріжжя із футзалу, 
організованих Запорізькою міською асоціацією футзалу, збірна команда 
університету, виступаючи у групі з 12 команд, посіла друге місце.  
Окрім Кубка, переможців нагородили сертифікатом на екіпірування на суму 
17500 гривень. Команду на чолі з капітаном, студентом Зухіром Жамалі, у 
складі якої 15 спортсменів, тренує і готував до змагань професор кафедри 
фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я 
Едуард Дорошенко. 

Не відстають і молодші колеги – студенти фахового Медичного 
коледжу. Так, студентська команда медколеджу успішно виступила на 
змаганнях, що їх проводило  спортивне товариство "Спартак" із шашок серед 
дівчат і юнаків навчальних закладів у залік обласної спартакіади  
2020-2021 н.р., дівчата зайняли перше, юнаки – друге місце. Готувалися 
студенти до змагань разом з викладачем дисциплін «Фізична культура», 
«Фізичне виховання», майстром спорту України зі спортивної гімнастики 
Ольгою Гордійченко. 

Пропаганда здорового способу життя ведеться за різними напрямами, 
в тому числі безпосередньо і в процесі навчання. Так, кафедрою охорони 
здоров’я, соціальної медицини та лікарсько-трудової експертизи для 
студентів 5 курсу медичного факультету за спеціальністю «лікувальна 
справа» та «педіатрія» в плані практичних занять із навчальної дисципліни 
«соціальна медицини та організація охорони здоров’я» передбачена теми: 
«Організація, методи та засоби гігієнічного навчання та виховання 
населення». Для студентів 4 курсу в плані практичних занять передбачена 
нова тема: «Промоція здоров’я». При виконанні самостійної роботи 
студентам пропонується підготовка лекцій, бесід та виготовлення санітарних 
бюлетенів, присвячених питанням пропаганди здорового способу життя.  
Їх презентація проводиться на заняттях. Для студентів, які навчаються за 
освітньою програмою «Фізична терапія, ерготерапія», передбачена навчальна 
дисципліна «Основи здорового способу життя» на 2 курсі. 

В академічних групах, студентських гуртожитках регулярно 
проводяться бесіди на теми: «Вплив алкоголю та тютюну на здоров’я 
молоді», «Соціально-медичні небезпеки та способи запобігання їм», «Життя 
без шкідливих звичок», «Молодь проти СНІДу», «Здоровий спосіб життя: 
профілактика тютюнопаління та алкоголізму».  

Під час он-лайн лекцій були проведені бесіди щодо дотримання 
карантинних заходів і профілактики COVID19. 

В умовах пандемії COVID-19 і карантину на території України захист 
здоров’я студентів і співробітників університету набуває першочергового 
значення. Так, рішенням Вченої ради від 31.08.2020 р. (протокол №1) 
затверджено і введено в дію наказом ректора від 01.09.2020 р. №325/1 
Положення про організацію освітнього процесу в Запорізькому державному 
медичному університеті, яке на період карантину визначає основні засади 
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організації освітнього процесу у навчальному 2020-2021 році з урахуванням 
необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів, спрямованих 
на запобігання занесенню і ускладненню епідемічної ситуації внаслідок 
поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). 

07.10.2020 р. видано розпорядження ректора за №19, яким 
затверджений алгоритм дій у разі захворювання учасника освітнього процесу 
на СОVID-19, а саме: дії керівників структурних підрозділів і завідувачів 
кафедр під час виявлення ознак ГРЗ на робочому місці, під час захворювання 
на ГРЗ вдома, в разі виявлення працівників і студентів, які контактували з 
хворими на СОVID-19. 

08.12.2020 р. видано розпорядження за № 33 «Про посилення контролю 
щодо захворюваності співробітників», 16.03.2021 р. − розпорядження  
за № 09 «Про посилення протиепідемічних заходів щодо запобігання гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 на території університету». 

Наказом ректора від 27.05.2020 р. №203 в університеті впроваджено 
лабораторне тестування на СОVID-19 з використанням полімеразної 
ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу для студентів і 
співробітників університету. 

Доступ на територію університету учасників освітнього процесу 
здійснюється тільки в засобах індивідуального захисту і після проведення 
термометрії (особи з температурою тіла більше 37 не допускаються). 
Науково-педагогічні працівники кафедр інфекційних і дитячих інфекційних 
хвороб щоденно проводять огляди з опитуванням і термометрією іноземних 
студентів у гуртожитках університету. 

Організовано надання медичної допомоги лікарями-терапевтами 
Центру медичної реабілітації та профілактики студентам і співробітникам 
університету на базі гуртожитку №3. Забезпечено обстеження осіб з підозрою 
на COVID-19 на базі Центру, ізоляцію осіб з підозрою на інфікування або з 
підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 у легкій формі за 
умови, що особа не потребує госпіталізації, контактних з ними, 
спостереження цієї категорії студентів. 

Служба громадського харчування переведена в режим роботи з 
дотриманням карантинних вимог. Посилений контроль за дотриманням 
протиепідемічного режиму в навчальних корпусах і гуртожитках, 
забезпечено централізований збір використаних засобів індивідуального 
захисту в окремі контейнери (урни). 

Поширюються інформаційні матеріали щодо профілактики вірусних 
інфекцій, своєчасного звернення за медичною допомогою у разі появи ознак 
захворювання та необхідності виконання рекомендацій лікарів. 

Наказом ректора від 03.02.2021 р. №64 з 08 лютого по 26 лютого 
2021 року проведений медичний огляд співробітників, які працюють зі 
шкідливими факторами виробничого середовища, з дотриманням 
протиепідемічних вимог, пов’язаних з обмеженням кількості осіб на одиницю 
площі закритих приміщень та необхідності дотримання соціальної дистанції. 

З метою профілактики захворювання на COVID-19 з березня по червень 
поточного року проведена вакцинація 924 співробітників університету. 
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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 427 студентів-активістів 
усіх рівнів управління. Студенти медичного університету представлені у 
новоствореній Запорізькій обласній та міській молодіжній раді, у 
Всеукраїнській студентській раді при МОН України та Раді студентського 
самоврядування при МОЗ України, а також у філії Міжнародної асоціації 
медиків в Україні. 

Бюджет студентської ради на 2021 рік склав 2 251900 грн.  
Це дозволило студентському самоврядуванню матеріально стимулювати 
кращих студентів з усіх напрямків діяльності.  

Протягом звітного періоду студентська рада ЗДМУ взяла активну 
участь в організації та проведенні багатьох заходів: проведені Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Сучасні питання медицини і фармації 
2021». Науковим сектором було проведено проект «Bookcrossing в ЗДМУ», 
засновано науково-освітній проект − «Pathofgram» («Патофізіологія»), також 
впродовж року була проведена оцінка якості навчального процесу: контроль 
академічної заборгованості та її ліквідація у студентів 1-3 курсів. 

У період вересень 2020 − травень 2021 року волонтерським сектором 
були проведені: Акція «Кольорові мрії» зі збору іграшок, канцелярії та 
художньої літератури для вихованців КУ «Запорізький будинок-інтернат» 
ЗОР. В рамках безстрокової акції «Подаруй дитині радість» привітали 
вихованців КУ «Запорізький будинок-інтернат» ЗОР з Новорічними  святами. 
Неодноразово проводили благодійний збір макулатури. Провели суботник 
спільно з депутатами міської молодіжної ради в балці Дніпровського району. 
Брали участь в суботнику спільно з Департаментом молоді «Чисті легені 
Запоріжжя» (висадка дерев).  

Інформаційний сектор Студентської ради ЗДМУ впродовж 2020 року 
інформував студентів про заходи та події нашого університету й міста за 
допомогою офіційних сторінок в соціальних мережах. Було проведено збір 
інформації щодо всіх бажаючих долучитися до допомоги медичними 
закладам у зв’язку з коронавірусом; інформовано студентів відносно 
наукових конференцій, презентації стипендіальної програми Завтра. UA та 
Української академії лідерства, надано допомогу в проведені конкурсу 
«Студент року 2020». 

Сектором зовнішніх зв’язків спільно з департаментом молоді та спорту 
було проведено: Волонтерську акцію в Zaporizhzhya Public Space,  
Школу громадського діяча та Еко-п’ятницю (Дубовий гай). Спортивний 
сектором було проведено Кіберспортивні змагання з гри − Counter Strike:  
Global Offensive, PUBG Mobile, Word of Tanks, DOTA 2. 

Сектором захисту прав студентів було проведено консультування 
студентів із питань проживання та організації поселення в гуртожитки. 
Здійснено контроль і перевірку наявності електроприладів в гуртожитках та 
безпеку електроліній кімнат. 

http://tg/unsafe_url?url=http%3A%2F%2Fxn--80aafs1cl.ua%2F
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Студентською радою ЗДМУ спільно з EMSA-Zaporizhzhia було 
проведено такі заходи: Публікація міні-статей про культуру медицини, 
Healthy spring, Eanglish speaking club. 

 
Соціальна сфера 

В медуніверситеті активно здійснюються заходи, спрямовані на 
соціальний захист студентів і співробітників. У поточному навчальному році 
діти-сироти (19 осіб) отримали стипендію 498 556,05 грн; компенсацію на 
харчування 461 993,12 грн.; на одяг – 9239,50 грн.; на придбання літератури – 
120 360,00 грн. Одноразову адресну допомогу отримали 29 випускників у 
розмірі 10510,00 грн. Загальна сума допомоги – 304 790,00 грн. 

На виконання п.10 ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» 
Запорізьким державним медичним університетом студентській раді виділено 
2 251 900,00 грн. 

Станом на 01.06.2021 р. на преміювання та матеріальну допомогу всім 
категоріям працівників та студентам, аспірантам, клінічним ординаторам 
виділено 74 043 279,41 грн. Премія викладачам склала 46 050 825,35 грн., 
іншим категоріям – 22 679 845,95 грн. На придбання реактивів та 
лабораторного обладнання виділено 6 095 163,1 грн. Здобувачам наукового 
ступеня за публікацію моностатей у наукових журналах ЗДМУ виплачено 
премії – 88 663,01 грн. Підвищені суми преміювання докторів наук з  
5 до 10 тис. грн.; кандидатів наук з 2 до 7 тис. грн. На виплату премії за 
своєчасний (достроковий) захист дисертаційних робіт здобувачам та 
керівникам витрачено – 358 000 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 2020 р. проведено обстеження стану здоров’я 
першокурсників. У листопаді – грудні 2020 р. − співробітників, які працюють 
у 105 структурних підрозділах, в тому числі на 61 кафедрі університету.  
До лікувальної бази центру медичної реабілітації та профілактики ЗДМУ 
протягом поточного року звернулося 2142 викладачів і 1235 студентів. 
Отримали першу допомогу 141 співробітник університету та 63 студенти.  
До навчально-науково-медичному центрі «Університетська клініка» 
звернулося 825 співробітники та 4455 студентів, у тому числі 7 іноземних 
студентів.  

Здійснювались заходи щодо організації літнього відпочинку й 
оздоровлення працівників та дітей працівників університету. Було придбано  
7 путівок до дитячої оздоровчої установи «Лазурна Райдуга» (смт. Кирилівка) 
(Повна вартість путівки – 13 700 грн., дотація від профкому – 7 000 грн.). 
Дотація профспілковим комітетом склала 49 000 грн. Для дітей 
співробітників віком до 14 років було закуплено новорічні подарунки в 
кількості 554 шт. на загальну суму 42 658 грн. 

Протягом 2020 − 2021 н.р. «Університетська клініка» надала медичну 
допомогу 23 учасникам АТО.  
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Ректорат, профком постійно дбають про здоров’я і матеріальне 

становище студентів та співробітників, підтримують сиріт, ветеранів, 
магістрів, аспірантів, докторантів, що в свою чергу стимулює творчу роботу 
професорсько-викладацького складу та формує висококваліфікований резерв 
для розвитку ЗДМУ, вітчизняної і світової медичної науки, системи охорони 
здоров’я, патріотично налаштованої української еліти. 
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СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 
 
Фізична культура і спорт є гуманітарним напрямом виховання 

студентської молоді, формування загальної та професійної культури 
особистості майбутнього спеціаліста з охорони здоров’я. Вони забезпечують 
необхідний рівень професійно-прикладної фізичної підготовленості, є 
одними з найбільш ефективних засобів формування всебічно розвиненої 
особистості, збереження і зміцнення здоров’я студентів. 

 

 
 
У Запорізькому державному медичному університеті функціонує 

кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і 
здоров’я, яка налічує: 3 докторів наук, професорів (1 доктор медичних наук, 
професор; 1 доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор; 1 доктор 
педагогічних наук, професорка); 8 кандидатів наук (медичних, педагогічних, 
з фізичного виховання та спорту), доцентів. Також на кафедрі працюють  
2 заслужених тренери України (з гандболу та художньої гімнастики);  
6 майстрів спорту і 1 суддя з волейболу національної категорії. Враховуючи 
важливість розвитку фізичної культури і спорту як важливої частини 
професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців у галузі 
охорони здоров’я у червні 2019 року наказом ректора ЗДМУ на кафедрі 
фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я 
створено курс фізичного виховання і здоров’я під керівництвом доктора наук 
з фізичного виховання та спорту, професора Е.Ю. Дорошенка. 
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До спортивної бази Запорізького державного медичного університету 
входять: 2 ігрових зали, 1 тренажерний зал, 1 спортивний зал для занять 
аеробікою, гімнастикою та фітнесом, який використовується спільно з 
студентською радою ЗДМУ, відкритий спортивний майданчик для занять 
спортивними іграми із штучним покриттям і силовими тренажерами на 
відкритому повітрі. Тренажерний зал укомплектовано 30 сучасними 
тренажерами, що дозволяє диференціювати фізичні навантаження за 
інтенсивністю та спрямованістю на основні або локальні м’язові групи.  
В тренажерному залі на підлогу покладено спеціалізоване покриття типу 
«Taraflex», яке істотно знижує рівень шуму та вібрацій під час навчально-
тренувальних занять з фізичної підготовки. Отже, у студентів і викладачів 
ЗДМУ є можливість займатися фізичною культурою та спортом у сучасно 
обладнаних спортивних залах. Крім цього, відкриті спортивні майданчики і 
легкоатлетичний стадіон знаходяться поряд з навчальними корпусами і 
гуртожитками, що створює сприятливі умови для практичних занять з 
фізичного виховання студентів і викладачів, та індивідуальних занять у 
вільний від навчання або роботи час. 

За домовленістю із керівництвом ПрАТ «Дніпроспецсталь» для 
проведення практичних занять з дисциплін «Фізичне виховання» і «Фізичне 
виховання і здоров’я: курс за вибором» кафедрою використовується стадіон 
«Олімпійські надії», на якому є спортивні майданчики, футбольне поле, 
бігові доріжки і легкоатлетичні сектори.  

Ректорат спільно з первинною профспілковою організацією активно 
підтримує роботу студентського спортивного клубу ЗДМУ − «Медик», який 
очолює доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор 
Е.Ю. Дорошенко. Проводяться навчально-тренувальні заняття зі збірними 
командами з видів спорту: футзалу, футболу, волейболу, баскетболу, легкої 
атлетики, настільного тенісу, спортивної аеробіки, шахів, шашок, армспорту, 
гирьового спорту, загальної фізичної підготовки і кульової стрільби.  
До активних занять залучено понад 300 студентів і викладачів ЗДМУ.  

Зусиллями ректорату, ППО і спортивного клубу ЗДМУ укладено угоду 
з всеукраїнською мережею спортивних клубів «FITHOUSE», згідно з якою, 
більше 100 студентів і викладачів ЗДМУ (та членів їх родин) займалися в 
одному з кращих фітнес-центрів України з 30% знижкою на оплату річного 
абонементу. 

При спортивному клубі функціонує група підготовки з естетичної 
гімнастики під керівництвом заслуженого тренера України В.І. Глухих, яка є 
постійним учасником національних і міжнародних змагань: 10 вихованок 
старшого викладача В.І. Глухих входять до складу національної збірної 
команди України з естетичної гімнастики.  

Студенти ЗДМУ традиційно беруть активну участь у спортивних 
змаганнях на «Кубок ректора ЗДМУ» з волейболу, стрітболу, настільного 
тенісу та шашок. Збірна команда з шахів ЗДМУ брала участь у  
IV Всеукраїнському чемпіонаті серед команд вищих медичних навчальних 
закладів України і гідно захистила честь рідного університету, посівши п’яте 
місце у загальному командному заліку (тренер – старший викладач, 
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заслужений тренер України В.І. Глухих). Студент І медичного факультету, 
майстер спорту України Сергій Щуров став переможцем відкритого 
чемпіонату Запорізької області на дистанціях 100 і 200 м брасом, брав участь 
в чемпіонаті України в складі збірної команди Запорізької області.  
Студент ІІІ медичного факультету Ієремія Погорілий виборов бронзову 
нагороду в чемпіонаті України з академічного веслування. На жаль,  
більшість змагань, у яких традиційно беруть участь студенти і викладачі 
ЗДМУ, в 2020-2021 н.р. були відмінені або припинені в зв’язку із 
загальнонаціональним карантином.  

Збірні команди ЗДМУ займають призові місця в змаганнях міського та 
обласного рівнів: 

- аеробіка – старший викладач І.О. Сазанова; 
- армспорт і гирьовий спорт – старший викладач М.М. Сиром'ятников; 
- баскетбол і стрітбол – доцент М.С. Бессарабов;  
- волейбол – старший викладач М.О. Олійник; 
- гімнастика, шахи, шашки – старший викладач, ЗТ України В.І. Глухих; 
- теніс настільний – старший викладач, ЗТ України С.Г. Польський; 
- стрільба кульова – викладач Т.С. Світлична;  
- футбол і футзал – професор Е.Ю. Дорошенко. 
Розробка науково-дослідної теми кафедри – «Оптимізація фізичного 

стану студентів медичних вищих навчальних закладів засобами фізичного 
виховання та спорту» (співкерівники – професор Є.Л. Михалюк,  
професор Е.Ю. Дорошенко; відповідальний виконавець – старший викладач 
І.О. Сазанова) і впровадження в практику її результатів додатково сприяє 
розвитку фізичної культури і спорту в ЗДМУ.  

На кафедрі працює центр медичної реабілітації та профілактики, який 
очолює асистент Н.Г. Волох. Спільно з професорсько-викладацьким складом 
кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і 
здоров’я проводяться щорічні профілактичні медичні огляди студентів і 
співробітників ЗДМУ. 

Рівень розвитку фізичної культури і спорту в ЗДМУ є достатньо 
високим і наявні вагомі перспективи його подальшого вдосконалення.  
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ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ  
БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Протягом 2020-2021 навчального року проводилися капітальні та 

поточні ремонти, на які витрачено понад 31 млн. 700 тис. грн, зокрема: 
 
1. Навчальний корпус № 1 – виконано ремонт інженерних мереж 

холодного водопостачання, виконується капітальний ремонт першого 
поверху (коридор, прим. №125, санвузол) та другого поверху (санвузол з 
улаштуванням перегородки), центрального входу, холу та двох сходових 
клітин з заміною перил з першого по восьмий поверх, капітальний ремонт 
фасаду (утеплення), капітальний ремонт приміщень №1-9 підвалу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Навчальний корпус 
№2 – завершено роботи з 
капітального ремонту 
навчальних кімнат в 
цокольному поверсі, 
навчальної аудиторії 
прим. № 6. Виконується 
капітальний ремонт 
приміщень №220, 223, 
224, 229, 230 другого 
поверху. Заплановано 
капітальний ремонт 
аудиторії №3. 
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3. Навчальний корпус №3 – виконано капітальний ремонт частини 
другого поверху, поточний ремонт ганків. Заплановано капітальний ремонт 
приміщення музею №126. 

4. Аудиторно-спортивний корпус – виконано капітальний ремонт 
фасаду з частковим утепленням та поточний ремонт спортивного залу на 
кафедрі фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і 
здоров’я. Заплановано капітальний ремонт холу 1-го та 2-го поверхів. 

 

 
 

5. Університетська клініка – виконано капітальний ремонт на кафедрі 
клінічної лабораторної діагностики, капітальний ремонт на кафедрі 
пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої 
терапії. 

6. Гуртожиток №1 – виконано капітальний ремонт цокольної частини 
фасаду, ганків, заміна дверей, відновлення замощення та сміттєпроводу. 

7. Гуртожиток №2 – виконано роботи з капітального ремонту 
цокольного поверху приміщення №12 та заміна інженерних мереж опалення, 
заміна вхідних дверей першого поверху). Заплановано капітальний ремонт − 
технічне переобладнання енергопостачання з встановленням електроплит. 

8. Гуртожиток №3 – виконано капітальний ремонт (коридор, 
приміщення № IV,V,VI,VII). Виконується капітальний ремонт фасаду 
(утеплення). Заплановано капітальний ремонт − технічне переобладнання 
енергопостачання з встановленням електроплит. 

9. Гуртожиток №4 – розпочато капітальний ремонт холу, коридору та 
приміщень 1-го поверху, виконано капітальний ремонт системи 
протипожежного захисту та поточний ремонт дверей у санвузлах. 
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Заплановано капітальний ремонт фасаду (утеплення), капітальний ремонт − 
технічне переобладнання енергопостачання з встановленням електроплит. 

10. Гуртожиток №5 – виконано роботи з капітального ремонту  
(буфет прим. № 267, кухня прим. № 268, приміщення для миття посуду прим. 
№ 269). Заплановано капітальний ремонт санвузлів та душових, кухонь, 
ремонт 9-го, 8-го, 7-го поверхів зі сходовими клітинами, відновлення 
замощення, цокольної частини фасаду. 

 

 
 
11. Їдальня – заплановано реконструкцію частини приміщень першого 

та підвального поверхів їдальні, реконструкцію приміщень частини другого 
поверху під «Медичний тренінговий центр з підготовки студентів». 

Виконаний капітальний ремонт елементів благоустрою (влаштування 
газону). Заплановано капітальний ремонт елементів благоустрою 
(улаштування навісу біля гаража, заміна асфальтного покриття з заміною 
бордюрів, капітальний ремонт майданчиків для сміття). 
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НАГОРОДИ СПІВРОБІТНИКІВ ЗДМУ 
 

 
 
 

РЕКТОРАТ 
1. Колесник Юрій Михайлович – ректор – Почесний громадянин міста 

Запоріжжя 2020 р.; 
2. Пряхін Олег Романович – декан ІІ-го фармацевтичного факультету – 

Почесна грамота обласної ради 2020 р.; 
3. Візір Вадим Анатолійович – проректор з науково-педагогічної 

роботи – Почесна грамота МОЗ України 2021 р., орден «За заслуги перед 
Запорізьким краєм».  

 
І МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1. Шевченко Анатолій Іванович – зав. кафедри онкології та 

онкохірургії – Подяка ректора 2020 р.; 
2. Леженко Геннадій Олександрович – зав. кафедри госпітальної 

педіатрії – Подяка Запорізької обласної державної адміністрації 2021 р.; 
3. Кисельов Сергій Михайлович – зав. кафедри внутрішніх хвороб 1 та 

симуляційної медицини – Подяка Запорізької обласної державної 
адміністрації 2021 р.; 

4. Доценко Сергій Якович – зав. кафедри внутрішніх хвороб 3 – 
Почесна грамота обласної ради 2021 р.; 

5. Разнатовська Олена Миколаївна – зав. кафедри фтизіатрії і 
пульмонології – Почесна грамота обласної ради 2021 р. 

6. Деміденко Олександр Вікторович – зав. кафедри внутрішніх  
хвороб 2 – Почесна грамота обласної ради 2021 р; 
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7. Сиволап Віталій Вікторович – зав. кафедри пропедевтики 
внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії – 
Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 2021 р.; 

8. Круть Юрій Якович – зав. кафедри акушерства і гінекології – 
Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 2021 р.; 

9. Алексєєв Олександр Германович – зав. кафедри соціальної 
медицини, громадського здоров'я, медичного та фармацевтичного права – 
Грамота ректора 2021 р.; 

10. Жарких Анатолій Васильович – професор кафедри акушерства і 
гінекології – Подяка ректора 2021 р.; 

11. Шевченко Радій Миколайович – професор кафедри фтизіатрії і 
пульмонології – Подяка ректора 2021 р.; 

12. Підлубний Віталій Леонідович – професор кафедри психіатрії, 
психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології – 
Подяка виконавчого комітету Запорізької міської ради 2021 р.; 

13. Лукашенко Ланна Віталіївна – професор кафедри пропедевтики 
внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2021 р.; 

14. Гребняк Микола Петрович – професор кафедри загальної гігієни та 
екології – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2021 р.; 

15. Резніченко Юрій Григорович – професор кафедри госпітальної 
педіатрії – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації 2021 р.; 

16. Лашкул Дмитро Андрійович – професор кафедри внутрішніх хвороб 1 
та симуляційної медицини – Грамота Департаменту охорони здоров'я 
Запорізької міської ради 2021 р.; 

17. Бессарабов Микола Семенович – доцент кафедри фізичної реабілітації, 
спортивної медицини, фізичного виховання і здоров'я – Грамота ректора 2021 р.; 

18. Чугін Сергій Вячеславович – доцент кафедри анатомії  
людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії – Почесна грамота  
МОЗ України 2021 р.; 

19. Федорченко Руслана Анатоліївна – доцент кафедри загальної гігієни та 
екології – Подяка Запорізької обласної державної адміністрації 2021 р.; 

20. Зінич Олена Леонідівна – доцент кафедри анатомії людини, 
оперативної хірургії та топографічної анатомії – Подяка Запорізької обласної 
державної адміністрації 2021 р.; 

21. Шаравара Лариса Павлівна – доцент кафедри загальної гігієни та 
екології – Почесна грамота обласної ради 2021 р; 

22. Чорний Вадим Миколайович – доцент кафедри травматології та 
ортопедії – Медаль «За особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя» 2021 р.; 

23. Туманська Наталя Валеріївна – доцент кафедри пропедевтики 
внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії –  
Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 2021 р.; 
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24. Лур'є Костянтин Ігорович – доцент кафедри медицини катастроф, 
військової медицини та нейрохірургії – Подяка виконавчого комітету Запорізької 
міської ради 2021 р.; 

25. Перцов Іван Володимирович – доцент кафедри госпітальної хірургії – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2021 р.; 

26. Матерухін Аркадій Миколайович – доцент кафедри госпітальної 
хірургії – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2021 р.; 

27. Соколовська Ірина Анатоліївна – доцент кафедри загальної гігієни та 
екології – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації 2021 р.; 

28. Сухомлінова Ірина Євгенівна – доцент кафедри патологічної фізіології 
з курсом нормальної фізіології – Грамота ректора 2021 р.; 

29. Апт Ольга Анатоліївна – доцент кафедри анатомії людини, оперативної 
хірургії та топографічної анатомії – Грамота ректора 2021 р.; 

30. Гиря Олена Максимівна – доцент кафедри госпітальної педіатрії – 
Грамота ректора 2021р.; 

31. Ковальов Микола Михайлович – доцент кафедри патологічної 
фізіології з курсом нормальної фізіології – Подяка ректора 2021 р.; 

32. Пучков Володимир Анатолійович – доцент кафедри акушерства і 
гінекології – Подяка ректора 2021 р.; 

33. Данукало Максим Вікторович – ст. викладач кафедри патологічної 
фізіології з курсом нормальної фізіології – Подяка ректора 2021 р.; 

34. Богомолова Оксана Андріївна – асистент кафедри акушерства і 
гінекології – Подяка виконавчого комітету Запорізької міської ради 2021 р.; 

35. Сафонов Дмитро Миколайович – асистент кафедри психіатрії, 
психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2021 р.; 

36. Чемерис Юлія Олександрівна – асистент кафедри медицини катастроф, 
військової медицини та нейрохірургії – Грамота Департаменту охорони здоров'я 
Запорізької міської ради 202 1р.; 

37. Ісаченко Марія Ігорівна – асистент кафедри патологічної фізіології з 
курсом нормальної фізіології – Подяка ректора 2021 р.; 

38. Кремсарь Ірина Миколаївна – асистент кафедри соціальної медицини, 
громадського здоров'я, медичного та фармацевтичного права – Подяка ректора 
2021 р.; 

39. Давиденко Олена Василівна – ст. лаборант кафедри травматології та 
ортопедії – Подяка ректора 2021 р.; 

40. Коса Лідія Василівна – лаборант кафедри анатомії людини, оперативної 
хірургії та топографічної анатомії – Подяка ректора 2021 р. 
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ІІ МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1. Рябоконь Олена Вячеславівна – зав. кафедри інфекційних хвороб – 

Почесна грамота МОЗ України 2020 р.; Почесне звання «Заслужений лікар 
України», 2021 р.  

2. Голубович Леонід Львович – професор кафедри патологічної 
анатомії і судової медицини – Грамота ректора 2020 р.; 

3. Усачова Олена Віталіївна – зав. кафедри дитячих інфекційних 
хвороб – Почесна грамота обласної ради 2021 р; 

4. Недельська Світлана Миколаївна – зав. кафедри факультетської 
педіатрії – Почесна грамота обласної ради 2021 р; 

5. Поліщук Наталія Миколаївна – зав. кафедри мікробіології, 
вірусології та імунології – Почесна грамота обласної ради 2021 р; 

6. Сирцов Вадим Кирилович – зав. кафедри гістології, цитології та 
ембріології – Подяка ректора 2021 р.; 

7. Ушеніна Ніна Степанівна – доцент кафедри дитячих інфекційних 
хвороб – Подяка ректора 2021 р.; 

8. Шумна Таміла Євгенівна – професор кафедри факультетської 
педіатрії – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2021 р.; 

9. Пахольчук Тетяна Миколаївна – доцент кафедри дитячих 
інфекційних хвороб – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я 
Запорізької облдержадміністрації 2021 р.; 

10. Мазур Вікторія Іванівна – доцент кафедри факультетської педіатрії – 
Грамота Департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради 2021 р.; 

11. Федосєєва Ольга Віталіївна – доцент кафедри гістології, цитології та 
ембріології – Грамота ректора 2021 р.; 

12. Захарчук Олександр Валентинович – доцент кафедри факультетської 
хірургії – Грамота ректора 2021 р.; 

13. Бухтіярова Ніна Вікторівна – доцент кафедри клінічної лабораторної 
діагностики – Подяка Запорізької обласної державної адміністрації 2021 р.; 

14. Шулятнікова Тетяна Володимирівна – доцент кафедри патологічної 
анатомії і судової медицини – Почесна грамота виконавчого комітету 
Запорізької міської ради 2021 р.; 

15. Кокоркін Олексій Дмитрович – асистент кафедри дитячої хірургії та 
анестезіології – Подяка виконавчого комітету Запорізької міської ради 2021 р.; 

16. Оніщенко Неллі Вадимівна – асистент кафедри інфекційних хвороб – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2021 р.; 

17. Авраменко Юлія Миколаївна – асистент кафедри патологічної 
анатомії і судової медицини – Грамота ректора 2021 р.; 

18. Товма Анастасія Володимирівна – асистент кафедри пропедевтики 
дитячих хвороб – Грамота ректора 2021 р.; 

19. Соляник Олександра Вячеславівна – асистент кафедри пропедевтики 
дитячих хвороб – Подяка ректора 2021 р.; 

20. Разносіліна Тамара Володимирівна – ст. лаборант кафедри 
факультетської педіатрії – Подяка ректора 2021 р.; 
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21. Ялова Галина Василівна – ст. лаборант кафедри інфекційних хвороб – 
Подяка ректора 2021 р.; 

22. Верхоляк Юлія Сергіївна – ст. лаборант кафедри гістології, 
цитології та ембріології – Подяка ректора 2021 р. 

 
ІІІ МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1. Михайловська Наталія Сергіївна – зав. кафедри загальної практики-

сімейної медицини та внутрішніх хвороб – Подяка Запорізької обласної 
державної адміністрації 2021 р.; 

2. Возний Олександр Вікторович – зав. кафедри терапевтичної, 
ортопедичної та дитячої стоматології – Почесна грамота виконавчого 
комітету Запорізької міської ради 2021 р.; 

3. Канигіна Світлана Миколаївна – доцент кафедри фізичної 
реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і здоров'я – Почесна 
грамота МОЗ України 2021 р. 

4. Возна Ірина Володимирівна – доцент кафедри пропедевтичної та 
хірургічної стоматології – Подяка Запорізької обласної державної 
адміністрації 2021 р.; 

5. Кулинич Таміла Олегівна – доцент кафедри загальної практики-
сімейної медицини та внутрішніх хвороб – Почесна грамота Департаменту 
охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації 2021 р.; 

6. Сінайко Ірина Олександрівна – доцент кафедри оториноларингології – 
Подяка ректора 2021 р.; 

7. Черненко Олена Євгенівна – доцент кафедри фізичної реабілітації, 
спортивної медицини, фіз. виховання і здоров'я – Подяка ректора 2021 р.; 

8. Лукаш Анна Юріївна – асистент кафедри терапевтичної, 
ортопедичної та дитячої стоматології – Почесна грамота Департаменту 
охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації 2021 р.; 

9. Стрюк Юлія Володимирівна – асистент кафедри терапевтичної, 
ортопедичної та дитячої стоматології – Почесна грамота Департаменту 
охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації 2021 р.; 

10. Романюк Віктор Миколайович – асистент кафедри терапевтичної, 
ортопедичної та дитячої стоматології – Грамота ректора 2021 р.; 

11. Ганчев Кирило Сергійович – асистент кафедри пропедевтичної та 
хірургічної стоматології – Подяка ректора 2021 р. 

 
І ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1. Кучеренко Людмила Iванiвна – зав. кафедри фармацевтичної хімії – 

Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 2020 р. 
2. Васюк Свiтлана Олександрiвна – зав. кафедри аналітичної хімії – 

Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2020 р. 

3. Крайдашенко Олег Вiкторович – зав. кафедри клінічної 
фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології – Грамота ректора 2020 р. 

4. Черковська Людмила Григорівна – доцент кафедри фармацевтичної 
хімії – Подяка Запорізької ОДА 2020 р. 
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5. Портна Олена Олексіївна – доцент кафедри фармацевтичної хімії – 
Подяка виконавчого комітету Запорізької міської ради 2020 р. 

6. Бірюк Iрина Авенiрiвна – доцент кафедри технології ліків – Почесна 
грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації 
2020 р. 

7. Пухальська Iрина Олександрiвна – доцент кафедри технології ліків – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2020 р. 

8. Лисянська Ганна Петрiвна – доцент кафедри технології ліків – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2020 р. 

9. Сафонов Андрій Андрійович – доцент кафедри природничих 
дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії –  
Грамота ректора 2020 р. 

10. Коржова Алла Станiславiвна – доцент кафедри аналітичної хімії – 
Подяка ректора 2020 р. 

11. Гоцуля Андрiй Сергiйович – доцент кафедри природничих 
дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії – Подяка ректора 
2020 р. 

12. Дерев'янко Наталя Вікторівна – ст. викладач кафедри 
фармацевтичної хімії – Грамота ректора 2020 р. 

13. Вовченко Тетяна Олександрiвна – фахівець 1 категорії деканату  
1-го фармацевтичного факультету – Грамота ректора 2020 р. 

 
ІІ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1. Тржецинський Сергiй Дмитрович – зав. кафедри фармакогнозії, 

фармакології та ботаніки – Подяка ректора 2020 р. 
2. Одинцова Вiра Миколаївна – професор кафедри фармакогнозії, 

фармакології та ботаніки – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я 
Запорізької облдержадміністрації 2020 р. 

3. Денисенко Ольга Миколаївна – доцент кафедри фармакогнозії, 
фармакології та ботаніки – Подяка виконавчого комітету Запорізької міської 
ради 2020 р. 

4. Корнiєвська Валентина Григорiвна – доцент кафедри фармакогнозії, 
фармакології та ботаніки – Грамота ректора 2020 р. 

5. Авраменко Антонiна Iванiвна – доцент кафедри фізколоїдної хімії – 
Грамота ректора 2020 р. 

6. Шевченко Iнна Миколаївна – ст. викладач кафедри фармакогнозії, 
фармакології та ботаніки – Подяка ректора 2020 р. 

7. Кініченко Анна Олександрівна – асистент кафедри фармакогнозії, 
фармакології та ботаніки – Грамота ректора 2020 р. 

8. Холодняк Сергій Валерійович – доцент кафедри органічної і 
біоорганічної хімії – Подяка виконавчого комітету Запорізької міської  
ради 2021 р.; 

9. Авраменко Антоніна Іванівна – доцент кафедри фізколоїдної хімії – 
Грамота ректора 2021 р. 



196 

І МІЖНАРОДНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1. Сидоренко Оксана Василівна – доцент кафедри культурології та 

українознавства – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації 202 1р.; 

2. Ганошенко Юрій Анатолійович – доцент кафедри культурології та 
українознавства – Грамота ректора 2021 р.; 

 
ІІ МІЖНАРОДНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1. Гордієнко Олена В'ячеславівна – зав. кафедри іноземних мов – 

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації 2021 р.; 

2. Попович Аліса Петрівна – доцент кафедри медбіології, паразитології 
та генетики – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації 2021 р.; 

3. Спиця Наталя Валеріївна – доцент кафедри суспільних дисциплін – 
Грамота ректора 2021 р.; 

4. Бідзіля Петро Омелянович – доцент кафедри суспільних дисциплін – 
Подяка ректора 2021 р.; 

5. Васильчук Наталія Григорівна – ст. викладач кафедри медбіології, 
паразитології та генетики – Грамота ректора 2021 р.; 

6. Луців Галина Тимофіївна – ст. iнспектор деканату 2-го 
міжнародного факультету – Грамота ректора 2021 р. 

 
ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
1. Бушуєва Iнна Володимирiвна – зав. кафедри управління і економіки 

фармації та фармацевтичної технології – Грамота ректора 2020р. 
2. Авраменко Наталія Вікторівна – зав. кафедри акушерства, 

гінекології та репродуктивної медицини ФПО – Подяка ректора 2021р. 
3. Завгородній Сергій Миколайович – зав. кафедри загальної хірургії та 

післядипломної хірургічної освіти – Подяка ректора 2021 р. 
4. Кривенко Віталій Іванович – зав. кафедри сімейної медицини, 

терапії, кардіології та неврології ФПО – Подяка МОЗ України 2021 р.; 
5. Барковський Дмитро Євгенович – професор кафедри акушерства, 

гінекології та репродуктивної медицини ФПО – Подяка Запорізької обласної 
державної адміністрації 2021 р.; 

6. Кабаченко Олена Володимирівна – доцент кафедри акушерства, 
гінекології та репродуктивної медицини ФПО – Почесна грамота обласної 
ради 2021 р; 

7. Давидова Анна Григорівна – доцент кафедри дитячих хвороб – 
Почесна грамота обласної ради 2021 р; 

8. Пахомова Світлана Петрівна – доцент кафедри сімейної медицини, 
терапії, кардіології та неврології ФПО – Почесна грамота виконавчого 
комітету Запорізької міської ради 2021 р.; 

9. Нікіфоров Олег Анатолійович – доцент кафедри акушерства, 
гінекології та репродуктивної медицини ФПО – Грамота ректора 2021 р.; 



197 

10. Бамбизов Леонід Михайлович – доцент кафедри загальної хірургії та 
післядипломної хірургічної освіти – Грамота ректора 2021 р.; 

11. Дмитрякова Галина Миколаївна – асистент кафедри дитячих хвороб – 
Подяка Запорізької обласної державної адміністрації 2021 р. 

12. Грідіна Ірина Борисівна – асистент кафедри акушерства, гінекології 
та репродуктивної медицини ФПО – Почесна грамота Департаменту охорони 
здоров’я Запорізької облдержадміністрації 2021 р.; 

13. Кубрак Михайло Анатолійович – асистент кафедри загальної 
хірургії та післядипломної хірургічної освіти – Грамота Департаменту 
охорони здоров'я Запорізької міської ради 2021 р. 

 
ВІДДІЛ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ І МІКРОБІОЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
1. Ткачова Олена Леонідівна – фахівець 1 категорії відділу молекулярно-

генетичних і мікробіологічних досліджень – Почесна грамота Департаменту 
охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації 2021 р. 

 
ВІДДІЛ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ І ВИПУСКНИКІВ 
1. Тишкевич Юлія Олександрівна – фахівець відділу сприяння 

працевлаштуванню студентів і випускників – Подяка ректора 2021 р. 
 
ННМЦ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА» 
1. Котляревська Еліна Валентинівна – директор ННМЦ 

«Університетська клініка» – Почесна грамота МОЗ України 2020 р. 
2. Світлицька Оксана Анатоліївна – зав. відділення мультимодальної 

патології ННМЦ «Університетська клініка» – Подяка МОЗ України 2021 р. 
3. Гулевський Сергій Миколайович – в.о. зав. багатопрофільного 

хірургічного відділення, лікар-ендоскопіст ННМЦ «Університетська клініка» 
Запорізького державного медичного університету – Почесна грамота 
обласної ради 2021 р. 

4. Єфіменко Юрій Миколайович – лікар-хірург поліклініки ННМЦ 
«Університетська клініка» Запорізького державного медичного університету – 
Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 2021 р. 

5. Шукало Галина Олексіївна – лікар-терапевт консультативної 
поліклініки ННМЦ «Університетська клініка» ЗДМУ – Почесна грамота 
Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації 2021 р.; 

6. Крючкова Надія Яківна – сестра медична стаціонару неврологічного 
відділення ННМЦ «Університетська клініка» Запорізького державного 
медичного університету – Подяка виконавчого комітету Запорізької міської 
ради 2021 р. 

7. Працюк Ганна Дмитрівна – сестра медична Центру медичної 
реабілітації та профілактики ННМЦ «Університетська клініка» ЗДМУ – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2021 р.; 

8. Кошуба Олена Володимирівна – сестра медична старша 
кардіологічного відділення ННМЦ «Університетська клініка» ЗДМУ – 
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Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2021 р.; 

9. Ільїнська Ірина Миколаївна – сестра медична діагностичного 
відділення ННМЦ «Університетська клініка» – Грамота ректора 2021 р.; 

10. Чекмарьова Валентина Єгорівна – сестра медична поліклініки 
ННМЦ «Університетська клініка» – Грамота ректора 2021 р.; 

11. Любименко Лариса Анатоліївна – сестра медична з ендоскопії 
багатопрофільного хірургічного відділення ННМЦ «Університетська  
клініка» – Подяка ректора 202 1р.; 

12. Шарапова Інна Гаріївна – молодша медична сестра-прибиральниця 
поліклініки ННМЦ «Університетська клініка» – Грамота ректора 2021 р.; 

13. Величко Віра Вікторівна – молодша медична сестра поліклініки 
ННМЦ «Університетська клініка» – Подяка ректора 2021 р.; 

14. Кушніренко Тамара Миколаївна – молодша медична сестра з 
догляду за хворими відділення мультимодальної патології ННМЦ 
«Університетська клініка» – Подяка ректора 202 1р.; 

15. Жадан Раїса Олексіївна – працівник з господарської діяльності 
закладу охорони здоров’я терапевтичного відділення ННМЦ 
«Університетська клініка» – Грамота ректора 2021 р.; 

16. Кузовова Людмила Яківна – працівник з господарської діяльності 
закладу охорони здоров’я господарсько-обслуговуючого персоналу ННМЦ 
«Університетська клініка» – Подяка ректора 2021 р. 

 
МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЗДМУ 
1. Складанна Ольга Савеліївна – викладач Медичного фахового 

коледжу ЗДМУ – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я 
Запорізької облдержадміністрації 2021 р.; 

2. Івченко Тетяна Вікторівна – викладач Медичного фахового коледжу 
ЗДМУ – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2021 р. 

3. Саболдашна Юлія Сергіївна – викладач Медичного фахового 
коледжу ЗДМУ – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації 2021 р.; 

4. Зелінська Наталія Володимирівна – викладач Медичного фахового 
коледжу ЗДМУ– Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації 2021 р. 

5. Каплаушенко Тетяна Миколаївна – викладач Медичного фахового 
коледжу ЗДМУ – Грамота ректора 2021 р.; 

6. Демченко Владлен Павлович – викладач Медичного фахового 
коледжу ЗДМУ – Грамота ректора 2021 р.; 

7. Ковальова Вікторія Миколаївна – викладач Медичного фахового 
коледжу ЗДМУ, – Подяка ректора 2021 р.; 

8. Шкопинська Тетяна Євгенівна – викладач Медичного фахового 
коледжу ЗДМУ – Подяка ректора 2021 р. 
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