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Річний огляд Запорізького державного медичного університету  
за  2016− 2017  навчальний рік. 

 
 
 
За редакцією ректора університету професора Ю. М. Колесника. 
Запоріжжя, 2017 р. 168с. 
 
 
 
Річний огляд знайомить з найважливішими змінами у житті 

Запорізького державного медичного університету за навчальний рік. 
Інформація охоплює найістотніші показники, що характеризують освітньо-
науковий рівень вищого навчального закладу: організацію освітнього 
процесу за принципами Європейської кредитно-трансферної 
накопичувальної системи, підготовку кадрів вищої кваліфікації, видання 
сучасної наукової та навчально-методичної літератури, участь працівників 
університету в наукових форумах і конференціях, спільну роботу з 
установами охорони здоров’я, функціонування Університетської клініки, 
стан виховної роботи та соціальної сфери, співпрацю із зарубіжними 
партнерами, розвиток матеріальної бази університету. Відображено динаміку 
різноманітних форм позааудиторного життя 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 практичним 

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

Рекомендовано до друку 
Вченою радою Запорізького державного медичного університету 

від 22.06.2017р., протокол № 13. 
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З ХРОНІКИ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

1903 рік  13 липня з «високого дозволу» (можливо, царського указу) 
відкрито «Жіночі педагогічні курси». Директором 
призначений професор Ланге М.М. 
 

1906 рік  27 травня на базі Жіночих педагогічних курсів були 
відкриті Вищі Жіночі педагогічні курси (ОВЖК), які 
давали освіту в обсязі університету. 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. При цьому виділилися в окремі навчальні заклади 
медичний, фізико-математичний і хіміко-фармацевтичний 
інститути. 
 

1921 рік  З 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 
увійшов 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. 
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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). 
 

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 з наданням IV рівня акредитації. 
 

2004 рік  Університет пройшов чергову акредитацію та 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  
діючими спеціальностями та ліцензував усі види освітньої 
діяльності. 
 

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

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

2009 рік  Університет повторно акредитований в цілому за IV 
рівнем, акредитована спеціальність «Технологія 
парфумерно-косметичних засобів», ліцензована 
магістратура (10 місць) з цієї спеціальності, повторно 
ліцензована підготовка громадян України до вступу у 
ВМ(Ф)НЗ та підготовка офіцерів запасу. 
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2010 рік    Акредитована магістратура зі спеціальності «Технологія 
парфумерно-косметичних засобів», ліцензована освітня 
діяльність з 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 діючими спеціальностями «Лікувальна 
справа», «Педіатрія» та «Фармація» і ліцензував усі види 
підготовки іноземних громадян, підготовку фахівців в 
інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація) та 
клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів). 
 

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

2013 рік 
 

 
 
Університет акредитував підготовку бакалаврів з  
напряму 1101 «Медицина» зі спеціальності 6.110100 
«Лабораторна діагностика» з 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 в галузі знань 1201, 
1202 «Медицина», «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».  
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  Ліцензовано підготовку здобувачів ступеня доктора 
філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем зі 
спеціальностей 222 «Медицина» і 226 «Фармація» в 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» в галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 
 

2017  Ліцензовано освітню діяльність за другим магістерським 
рівнем та підготовку здобувачів ступеня доктора філософії 
за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальностей  
228 «Педіатрія». 
Вперше ліцензовано нову спеціальність 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія» в галузі 22 «Охорона здоров’я» за 
освітніми рівнями бакалавра. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ 
 
Запорізький державний медичний університет - сучасний навчальний 

заклад, що має вищий, IV рівень акредитації. Головними завданнями 
університету є надання послуг з одержання вищої освіти на рівні спеціаліста, 
бакалавра і магістра, а також післядипломна підготовка спеціалістів в 
інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі та 
підвищення кваліфікації лікарів, провізорів, косметологів.  

Університет готує висококваліфіковані кадри для практичної охорони 
здоров'я та фармації, виконує актуальну науково-дослідну роботу, що 
примножує науковий потенціал нашої держави. Випускники університету 
плідно працюють у всіх регіонах України і в понад ста зарубіжних країнах. 
Розвиваються наукові зв'язки з іншими навчальними та науково-дослідними 
закладами медичної галузі України і зарубіжжя. 

Запорізький державний медичний університет має високий науковий 
потенціал. В університеті працює 126 докторів наук, 473 кандидати наук. 
Навчання на додипломному та післядипломному етапах підготовки 
здійснюється на восьми факультетах університету: 

− першому медичному, 
− другому медичному, 
− третьому медичному,   
− першому фармацевтичному (денної форми навчання), 
− другому фармацевтичному (заочної форми навчання), 
− першому міжнародному, 
− другому міжнародному, 
− факультеті післядипломної освіти. 
Вітчизняні та іноземні студенти в ЗДМУ мають можливість здобути 

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

Запорізький державний медичний університет забезпечує підвищення 
кваліфікації, спеціалізацію, стажування медичних фахівців у галузі 1201 
«Медицина» та 1202 «Фармація» на передатестаційних циклах (ПАЦ), 
циклах тематичного удосконалення (ТУ), курсах інформації та стажування 
для провізорів та лікарів медичних закладів м. Запоріжжя, Запорізької 
області та інших областей України. Застосовуються дистанційно-очна та 
денно-заочна форми навчання з елементами дистанційних технологій. 

Серед співробітників університету академік НАМН України і член-кор. 
НАН України, 51 член міжнародних Академій наук і міжнародних наукових 
товариств, 7 заслужених діячів науки і техніки України, 5 заслужених лікарів 
України, 3 лауреати Державної премії України, 6 лауреатів премій НАМН 
України, 2 лауреати премії Президента України для молодих учених,  
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2 лауреати премії Кабінету Міністрів України, 5 стипендіатів Кабінету 
Міністрів України для молодих вчених, два стипендіати довічних державних 
стипендій Президента України видатним діячам охорони здоров'я, два 
відмінники освіти, два заслужених тренери, заслужений журналіст України. 

В університеті успішно діють 16 широковідомих в Україні та за її 
межами оригінальних наукових шкіл у сфері фундаментальних досліджень, 
клінічної медицини і фармації. 

 
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 

 
Завдяки чіткій системі профорієнтаційної роботи, активному залученню 

на навчання іноземних громадян та авторитету університету як в Україні, так 
і за її межами, протягом останніх років збільшується чисельність студентів. 

Контингент студентів в 2016-2017 навчальному році (станом на 1 січня) 
збільшився на 434 особи порівняно з минулим роком і склав 8942 студенти. 
Контингент іноземних громадян склав 2247 особи (+283 особи) із 41 країни 
світу. В університеті впроваджена багатоступенева система підготовки 
фахівців на довузівському,  додипломному і післядипломному етапах. 

 
ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА 

 
Запорізький державний медичний Університет завжди допомагав і 

допомагає майбутнім абітурієнтам у здійсненні кроків до фахового 
самовизначення та самовдосконалення. Протягом 2016-2017 навчального 
року членами Приймальної комісії постійно проводилися консультації з 
роз’яснення Правил прийому до ЗДМУ у 2017 році на перший курс для 
вступників на базі повної загальної середньої освіти та старші курси для осіб, 
які вже здобули певний освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста, бакалавра та спеціаліста. Для профорієнтаційних заходів 
використовувалися різноманітні методи та форми аґітаційної роботи. 

Робота із засобами масової інформації. За допомогою ЗМІ 
забезпечується постійна присутність відомостей про університет в 
інформаційному просторі на всеукраїнському та регіональному рівнях і 
доведення оперативної інформації до абітурієнтів. 

Інформація про умови вступу до університету розміщувалась практично 
в усіх всеукраїнських та багатьох реґіональних довідниках для вступників до 
ВНЗ, рекомендованих МОН України для абітурієнтів: «Освіта для кожного»; 
«Довідник вищих та професійних навчальних закладів України»; «Довідник 
абітурієнта України – 2017» і т. ін.  

Інформаційні матеріали про ЗДМУ постійно розміщувалися на сторінках 
обласних та всеукраїнських рекламно-інформаційних газет: «Рациональная 
газета», «Запорожский пенсионер», «Панорама», «Суббота+», «Теленеделя», 
«Наше місто» (м. Дніпро), «Вісті Придніпров`я», «Ведомости образования», 
«Бердянские ведомости», «Приморские ведомости» та на сторінках журналів – 
Всеукраїнський щомісячний «Сучасна освіта», Всеукраїнське видання «Куди 
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піти навчатись» та інших. Загальній популяризації професій, які можна 
здобути у ЗДМУ, в тому числі і нових – «Фізична терапія, ерготерапія», - 
сприяли численні виступи ректора та провідних учених університету на 
реґіональних телевізійних каналах («Алекс», «ТВ-5», «Запоріжжя», 
«Телеканал «Z»). Активно рекламувався ЗДМУ на радіостанціях: «Радіо 24», 
«Радіо Люкс-ФМ», «Радіо Країна FM», «Хіт-FM», «Kiss-FM» та інших.  

 

Розміщення інформації про університет у мережі Internet. На 
сьогодні одним з найбільш ефективних засобів масової інформації є Internet. 
На сторінках офіційного сайту університету (www.zsmu.edu.ua) кожен 
абітурієнт може отримати вичерпну інформацію про ЗДМУ, спеціальності та 
перспективи працевлаштування, строки подачі документів та умови вступу, 
дати проведення «Днів відкритих дверей», про дозвілля і життя студентів, 
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 – 
«Вища освіта», «Освіта UA», «Педпреса», на сайтах видавництв, на сторінках 
яких виходить реклама про ЗДМУ, у соціальних мережах.  

 

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

• листівки «Умови прийому до ЗДМУ у 2017 році»; 
• листівки «Нове у Правилах прийому до ЗДМУ у 2017 році; 
• пам’ятка «Розрахунок конкурсного балу при вступі до ЗДМУ з 

урахуванням вагових коефіцієнтів»; 
• кольорові буклети з інформацією про ЗДМУ українською, 

російською та англійською мовами; 
• плакати та банери з інформацією про факультети і спеціальності 

українською, російською та англійською мовами;  
• роздатковий матеріал (таблиці розчинності та таблиці  

Д. І. Менделєєва), на якому вказано контактні телефони підрозділів 
Запорізького державного медичного університету; 

• презентаційно-інформаційні буклети про окремі спеціальності 
ЗДМУ; 

• блокноти та кулькові ручки з логотипом ЗДМУ. 
• Стенди з інформацією: 

- про факультети і спеціальності ЗДМУ;  
- про вагові коефіцієнти і розрахунок конкурсного балу; 
- про мінімальну кількість балів сертифікатів ЗНО, з якими 

вступник допускається до участі у конкурсі, відповідно до 
обраної спеціальності; 

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

http://www.zsmu.edu.ua/
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Інформаційні листівки направлялися у школи м. Запоріжжя, районні та 
міські відділи освіти, медичні коледжі та училища, Департаменти охорони 
здоров’я та освіти облдержадміністрацій, лікарні, аптеки та інші лікувально-
профілактичні заклади, державні й приватні медичні та фармацевтичні 
підприємства. Достатня кількість різноманітних презентаційно-
інформаційних матеріалів дозволила наочно і якісно провести 
профорієнтаційну роботу.  

Протягом усього навчального року у приміщеннях Приймальної комісії 
працює консультаційний пункт для майбутніх абітурієнтів. Консультації 
отримують усі бажаючі, безпосередньо відвідуючи приймальну комісію, або 
за телефонними зверненнями чи зверненнями через офіційний сайт 
університету.  

Упродовж 2016-2017 навчального року в університеті двічі відбулися 
«Дні відкритих дверей», які відвідало близько 8000 абітурієнтів та їх батьків.  

Члени Приймальної комісії і ректорату протягом року організували  
виїзні Дні відкритих дверей в медичні коледжі Запорізької, 
Дніпропетровської, Кіровоградської, Херсонської області з метою залучення 
професійно-орієнтованої молоді. 

Ефективно використовувались спеціалізовані виставки: «Ярмарок  
освіти – 2016», яка проводиться, щорічно, у виставковому комплексі  
«Козак-палац», м. Запоріжжя; 5 Міжнародна виставка «Вища освіта – 2017», 
м. Львів; 30 Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День 
студента 2016», м. Київ; 31 Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та 
кар’єра – 2017», м. Київ; 8 Міжнародна виставка «Сучасні заклади  
освіти – 2017» м. Київ; XIII та XIV Міжрегіональна спеціалізована виставка 
«Освіта та кар’єра»,  м. Кременчук. 

Інформаційні відеоматеріали ЗДМУ розміщувались на телевізійних 
панелях в маршрутних таксі міст Запоріжжя, Маріуполя, Кривого Рогу, 
Херсона, Кам’янського (колишній Дніпродзержинськ), а також на 
світлодіодних екранах у місцях масового відпочинку в Запоріжжі  
(парки, площі). 

Для ознайомлення з університетом, умовами проживання до 
університету запрошувалися групи школярів зі шкіл міста та з районних 
шкіл, яким проводилися показові лекції, ознайомлювальні екскурсії 
територією університету, екскурсії в музеї, на провідні кафедри, у 
лабораторії, клінічні та теоретичні бази підрозділів університету. 

Протягом навчального року працювали дистанційні підготовчі курси.  
З жовтня по травень – 8- та 3-місячні підготовчі курси, на яких майбутні 
абітурієнти поглиблювали свої знання з біології, хімії, української мови та 
літератури й визначали свій профорієнтаційний напрям. На восьми-місячних 
курсах навчався 71 слухач, на три-місячних – 40 слухачів. Підготовчі курси 
забезпечують високу якість навчання: 93 абітурієнти з числа тих, хто 
навчався на курсах у 2016 році (19 – на дистанційних курсах), стали 
студентами ЗДМУ, причому, 47 осіб – за державним замовленням 
(«медицина» – 46, «стоматологія» – 1). За кошти фізичних та юридичних  
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осіб – 46 (14 на спеціальність «медицина», 1 – на «лікувальна справа 2 курс», 
3 – на «лабораторну діагностику бакалавр», 12 на «стоматологію», 14 – на 
«фармацію» денну, 2 -  на «фармацію» заочну).  

Прийом документів, відповідно до Умов та Правил прийому зі змінами, 
здійснювався: від абітурієнтів на денну форму навчання – з 11 по 27 липня 
2016 року, для осіб, які мали складати фахові вступні випробування – з 11 по 
20 липня. Вступні фахові випробування проводилися 27 липня. На заочну 
форму навчання прийом документів здійснювався з 11 липня по 10 серпня, 
для осіб, які мали складати фахові вступні випробування з 11 липня по  
03 серпня. Вступні фахові випробування проводилися 30 липня і 04 серпня. 

Список рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету 
був сформований системою ЄДЕБО з урахуванням пріоритетності,  
яку вступники проставляли при поданні заяви для вступу, і оприлюднений  
01 серпня. Виконання вимог до зарахування для рекомендованих 
проводилося у терміни з 01 по 05 серпня. Зарахування на місця державного 
замовлення - 05 серпня, дозарахування не проводилося.  

Виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних 
(юридичних) осіб (подання оригіналів документів) здійснювалося до  
18 години 10 серпня. Остаточне зарахування за кошти фізичних (юридичних) 
осіб відбулося 12 серпня. 

Вперше у 2016 році прийом заяв від вступників здійснювався виключно 
електронним вступом, окрім певних категорій, яким Умовами та Правилами 
прийому було надано право подавати заяви у паперовій формі. За допомогою 
електронного вступу було прийнято 5355 заяв (у 2015 році – 3533). 
Вступники подавали сертифікати до ЗДМУ з кількістю балів не нижче 130 з 
конкурсних предметів на спеціальності «Медицина» і «Стоматологія», та не 
нижче 100 балів на спеціальності «Фармація» (денна і заочна форми 
навчання) і «Технології медичної діагностики та лікування» (освітня 
програма «Лабораторна діагностика»). 

Активна робота із залучення молоді на навчання до університету 
забезпечила у 2016 р. достойний конкурс з усіх спеціальностей. В цілому по 
університету конкурс на місця держзамовлення склав 9,68 осіб на одне  
місце, при цьому на спеціальність «Медицина» – 8,31; «Стоматологія» – 
138,5 чоловік на місце.  

Вперше не було вступу за цільовими направленнями та позаконкурсного 
зарахування, але була категорія вступників, які мали право вступати за 
квотами.  

Отже, на перший курс за державним фінансуванням було зараховано 327 
осіб («Медицина» – 323, «Стоматологія» – 4). Не заповнені 52 бюджетні 
місця спеціальності «Медицина», за дозволом МОЗ, були використані для 
переведення на бюджетну форму навчання з контракту студентів пільгових 
категорій (діти загиблих в АТО, діти учасників АТО, діти тимчасово 
переміщені, сироти). 

Незважаючи на особливості та складнощі вступної кампанії, 
результатом проведеної протягом року якісної профорієнтаційної роботи  
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став конкурс в цілому по медичному університету, який склав –  
4,17 (у 2015 р. - 4,08). 

Всього до складу студентів медичного університету в 2016 році 
зараховано 1260 осіб (327 – за кошти державного бюджету, 933 – на навчання 
за контрактом, з них 446 на заочну форму. На І, ІІ, ІІІ медичні факультети 
зараховано 642 особи, з них на умовах контракту – 315 студентів (49,07 %). 
На І та ІІ фармацевтичні факультети прийом склав 618 осіб  
(усі контрактники), з них 446 (72,17 %) осіб зараховано на заочну форму 
навчання. У 2015 році всього було зараховано 1262 особи.  

Зарахування проведено у межах ліцензованого обсягу на конкурсній 
основі. Договори про надання освітніх послуг повністю відповідають 
чинному законодавству. Апеляцій на результати вступних випробувань та 
скарг від абітурієнтів не надходило, що свідчить про те, що вступна кампанія 
2016 року пройшла прозоро, посадових зловживань та хабарництва в 
університеті не допущено.   

 
ДОДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА 

 
Навчання на додипломному етапі базується на принципах Європейської 

кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.   
У 2016-2017 навчальному році, за рекомендацією МОЗ України, були 

запроваджені нові навчальні плани  2016 року для 1 курсу всіх 
спеціальностей, що здійснюють підготовку за другим магістерським рівнем. 
Триває впровадження планів 2015 року на старших курсах. 

З метою планування та проведення освітнього процесу на високому 
рівні, професорсько-викладацьким колективом кафедр університету 
підготовлено відповідні навчально-методичні комплекси дисциплін. 
Створено нові підручники, навчальні посібники, розробки та ін., в бібліотеку 
університету придбані в необхідній кількості підручники. Викладачі пройшли 
курси підвищення педагогічної кваліфікації, взяли участь в міжнародних та 
всеукраїнських науково-педагогічних з’їздах, симпозіумах, конференціях, 
проведених на базі університету та інших навчальних закладів. 

Вчена рада затвердила нові експериментальні навчальні плани, в яких 
передбачені розділи  з  проблемно-орієнтованого навчання (ПОН).  

Колектив ЗДМУ бере участь у проекті «ТАМЕ» – впроваджує 
інноваційні методи педагогіки, які дозволять навчати студентів на медичних 
помилках в процесі діагностики та лікування. Впродовж року відбулися  
4 тренінги з навчання тьюторів за методикою D-PBL (висвітлені  
10 найчастіших помилок у медичній практиці), підготовлено 10 тьюторів для 
викладання кейсів з педіатрії. Модернізовано робочий навчальний план для 
студентів 5 курсу ІІ медичного факультету зі спеціальності «Педіатрія»; 
перекладені, адаптовані і введені в систему OpenLabyrinth 6 кейсів за 
напрямком «Педіатрія»; протягом 6 тижнів осіннього семестру проведені 
заняття для 32 студентів 5 курсу ІІ медичного факультету зі спеціальності 
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«Педіатрія»: 2 практичних заняття (6 годин), 2 лекції (4 години) на тиждень 
та самостійна робота. 

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

У 2017 році Запорізький державний медичний університет закінчили та 
отримали диплом 1398 фахівців (на 260 осіб більше, ніж 2016 р.): 

− у лютому – 352 випускники фармацевтичного факультету заочної 
форми навчання: 304 провізори (в т.ч. 3 іноземні) та 48 провізорів-
косметологів (в т.ч. 1 іноземець); 

− у лютому – 11 випускників денної форми навчання ІІ медичного 
факультету спеціальності «Лабораторна діагностика» (магістри); 

− у червні – 1035 випускників (з них – 219 іноземних громадян) за 
спеціальностями: «Лікувальна справа» – 544 (з них 169 іноземних громадян); 
«Педіатрія» – 125; «Стоматологія» – 70 (з них 11 іноземних громадян); 
«Лабораторна діагностика» – 28 бакалаврів; «Фармація» денна форма 
навчання – 153 особи (з них 39 іноземних громадян), 98 – заочна форма 
навчання; «Технології парфумерно-косметичних засобів» – 15 осіб денної та 
2 особи – заочної форма навчання. 

Ліцензійний іспит «Крок-2. Загальна лікарська підготовка» у 2017 році 
складали: 

− за спеціальністю «Лікувальна справа» 
390 вітчизняних студентів  
181 іноземний студент 
− «Педіатрія» - 131 вітчизняний студент 
− «Фармація»  
129  вітчизняних студентів 
52  іноземних студенти   
− «ТПКЗ»  16 вітчизняних студентів  
− «Стоматологія»  
61 вітчизняний студент 
20  іноземних студентів.  
 
Середні показники ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. Загальна 

лікарська підготовка» знаходяться у діапазоні від 83,7% – з акушерства до 
73,6 %  – педіатричний профіль. 

Середні показники ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. 
Стоматологія» знаходяться у діапазоні від 83,6 % – дитяча теапевтична 
стоматологія до 70,4 %  – дитяча хірургічна стоматологія. 

Середні показники ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. 
Фармація» знаходяться у діапазоні від 72,8 % – організація та економіка у 
фармації до 62,5 % – заводська технологія ліків. 
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Середні показники ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. ТПКЗ» 
знаходяться у діапазоні від 85,9 % - косметологія до 63,8 % – організація та 
економіка у фармації  та парфумерно-косметичній галузі. 

У 2017 році відбувся перший випуск студентів,  які навчалися за 
скороченим терміном (вступали на другий курс після медичного коледжу) – 
61 особа (53 – «Лікувальна справа, 8 – «Педіатрія»). Всі вони 
продемонстрували високу якісну успішність. 

Результати державних випускних іспитів – вітчизняні студенти  
І та ІІ медичного факультетів зі спеціальності «Лікувальна справа» та 
«Педіатрія»: всього складали іспит 518 студентів. Середній бал – 3,9,  
якісна успішність – 69,7%.  

Результати державних випускних іспитів – вітчизняні студенти  
ІІІ медичного факультету зі спеціальності «Стоматологія»: всього складали 
іспит 60 студентів. Середній бал – 3,91, якісна успішність – 78,3%. 

Результати державних випускних іспитів – студенти-бакалаври зі 
спеціальності "Лабораторна діагностика": всього складали іспит 28 студентів, 
середній бал – 4,0, якісна успішність – 71,4 % (2016 р.- 70,59%). 

Рішенням Вченої ради університету від 22.06.2017 року, протокол № 13, 
32 випускники зі спеціальності «Лікувальна справа» (8,6%) та 11 випускників 
зі спеціальності «Педіатрія» (8,4%) були рекомендовані для подальшої 
наукової роботи. 

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

Якісна успішність студентів денної форми навчання спеціальності 
«Фармація» склала 69,53%. Середній бал вітчизняних випускників на 
факультеті склав 3,92. 16 студентів спеціальності «ТПКЗ» склали іспит з 
показником якісної успішності 62,5 % і середнім балом 3,86.  

Випускники ІІ фармацевтичного факультету (98 студентів заочної 
форми навчання) склали державні іспити з 53,06% якісної успішності, 
середній бал 3,66.  

Дипломні роботи захистили 29 студентів-випускників I фармацевтичного 
та ІІ міжнародного факультетів (9,8% від загальної кількості студентів-
випускників). Теми захищених дипломних робіт тісно пов’язані з науково-
дослідною роботою кафедр, а самі роботи містять результати науково-
практичних досліджень і мають реальний внесок у вирішення конкретних 
питань теорії і практики фармації. Всі дипломні роботи є комплексними: 
включають розділи з усіх випускаючих дисциплін. 

У лютому закінчили навчання та отримали дипломи спеціаліста  
18 студентів (2,5 р.), якісна успішність 61,12%, середній бал 3,9; 202 студенти 
(4,5 р.), якісна успішність 47,52%, середній бал 3,63; 81 студент (5,5 р.), 
якісна успішність 41,98%, середній бал 3,59 заочної форми навчання 
спеціальності «Фармація» та 47 студентів спеціальності «Технології 
парфумерно-косметичних засобів» – якісна успішність 46,81%, середній   
бал – 3,63. 
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Рішенням Вченої ради університету від 22.06.2017 року, протокол  
№ 13, 9 (7,89%) кращих випускників спеціальності «Фармація» та 2 (13,33 %) 
спеціальності «ТПКЗ» І фармацевтичного факультету рекомендовані на 
наукову роботу. 

 
ПІСЛЯДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА 

 
Більше тридцяти кафедр університету задіяні у навчанні інтернів 

(лікарів/провізорів), магістрантів медицини/фармації, клінічних ординаторів і 
слухачів курсів удосконалення на післядипломному етапі. Ці кафедри 
використовуються як профільні, що готують лікарів і провізорів, а також, 
здійснюють викладання суміжних дисциплін. Двадцять кафедр університету 
є базовими для підготовки лікарів-інтернів та провізорів-інтернів за 25 
спеціальностями, на інших здійснюється викладання суміжних дисциплін. 

Контингент факультету післядипломної освіти ЗДМУ за спеціальності 
«Медицина» та «Фармація» склав 3461 особу. За напрямом «Медицина»:  
372 лікарів-інтернів,  26 магістрів медицини,  47 клінічних ординаторів,   
646 лікарів, що пройшли курси підвищення кваліфікації. За напрямом 
«Фармація»: 521 провізорів-інтернів, 1849 слухачів курсів. Пройшли 
стажування 103 викладачі медичних коледжів за напрямком «Медицина», 
«Фармація» із м. Запоріжжя, м. Херсона, м. Одеси, м. Бердянська,  
м. Генічеська  та Запорізького національного університету.  

Підготовка лікарів-інтернів. У 2016–2017 навчальному році в 
інтернатурі ЗДМУ навчаються 372 лікарі-інтерни за 24 лікарськими 
спеціальностями, на умовах держзамовлення – 164, на контрактній  
основі – 208. Починаючи з цього навчального року до 56% збільшилась 
частка інтернів, які навчаються на контракті. На першому році інтернатури 
навчаються 189 інтернів, на другому році – 166, на третьому році – 17.   

На перший рік інтернатури зараховано на бюджетну форму  
навчання – 77, на контрактну – 112. Частка лікарів-інтернів, які були 
зараховані на перший курс за контрактом, збільшилась  до 59%.  

За профілем спеціальності лікарі-інтерни розподілились наступним 
чином: терапевтичний профіль – 90, хірургічний профіль – 32, педіатричний 
профіль – 30, стоматологія – 20, лабораторна діагностика – 17. Відмічається 
зниження контингенту лікарів-інтернів першого року за спеціальностями: 
ЗПСМ – 16 (на 41%); внутрішні хвороби – 14 (22%); педіатрія –  
11 (в 2,1 рази), судово-медична експертиза – 1 (4 в минулому). Водночас, 
збільшується контингент лікарів-інтернів за спеціальностями: 
отоларингологія – 7 (2 в минулому); клінічна онкологія – 4 (1 в минулому); 
дитяча анестезіологія – 9 (3 в минулому); офтальмологія – 3 ( в минулому 
жодного). Немає набору лікарів-інтернів на перший рік навчання за 
спеціальностями «Фтизіатрія та пульмонологія». 

У поточному навчальному році максимальна кількість лікарів-інтернів 
першого  року навчання набрана на спеціальності: «ЗПСМ» – 17,  
«Педіатрія» – 13, «Стоматологія» – 20; найменша кількість лікарів-інтернів 
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першого року (3 особи і менше) вчиться за спеціальностями: «Урологія» – 3, 
«Клінічна онкологія» – 3, «Дитяча отоларингологія» – 1, «Судово-медична 
експертиза» – 1.  

Дві лікарські спеціальності – «Офтальмологія» – 3, «Судово-медична 
експертиза» – 1, – мали набір інтернів на перший рік навчання тільки за 
держзамовленням. Навчання лише за контрактом на першому році 
інтернатури проводилося за п’ятьма спеціальностями: «Лабораторна 
діагностика» – 17, «Дерматовенерологія» – 7, «Дитяча отоларингологія» – 1, 
«Отоларингологія» – 7, «Урологія» – 3.  

Максимальна кількість лікарів-інтернів за спеціальностями:  
«ЗПСМ» – 41, «Стоматологія» – 36, «Педіатрія» – 35, «Внутрішні  
хвороби» – 31, «Хірургія» – 24. Мінімальна кількість лікарів-інтернів за 
спеціальностями: «Клінічна онкологія» – 4, «Офтальмологія» – 3,  
«Урологія» – 4, «Дитяча отоларингологія» – 3. 

Всі лікарі-інтерни своєчасно розпочали очний період навчання на 
профільних кафедрах ЗДМУ. Протягом 2016–2017 навчального року було 
відраховано 11 лікарів-інтернів: одного лікаря-інтерна було відраховано 
наказом ДОЗ ЗОДА; десятьох – наказами ректора ЗДМУ,  із них двох – за 
академічну заборгованість. До іншого навчального закладу, з дозволу МОЗ 
України, був переведений один інтерн, який навчався за державним 
замовленням.  

31 січня 2017 року закінчили півторарічне навчання 35 інтернів  
(16 – державне замовлення, 19 – контракт): «Неврологія» – 5, 
«Дерматовенерологія» – 6, «Психіатрія» – 11, «Клінічна онкологія» – 1, 
«Судово-медична експертиза» – 4, «Інфекційні хвороби» – 1, «Дитяча 
отоларингологія» – 2, «Радіологія» – 5. Середній атестаційний бал склав – 
4,53 («Інфекційні хвороби» – 5,0; «Клінічна онкологія» – 5,0; «Дитяча 
отоларингологія» – 5,0; «Радіологія» – 5,0; «Психіатрія» – 3,6). 

На початок весняного семестру на факультеті продовжили навчання  
326 лікарів-інтернів за 24 спеціальностями: 148 – за державним замовленням, 
178 – за контрактом. 

Станом на 30.06.2017 р. закінчили навчання в інтернатурі на факультеті 
післядипломної освіти 129 лікарів-інтернів (66 – державне замовлення,  
63 – контракт): «Педіатрія» – 21, «Внутрішні хвороби» – 18, «ЗПСМ» – 24, 
«Стоматологія» – 16, «Акушерство та гінекологія» – 5, «Хірургія» – 9, 
«Дитяча хірургія» – 4, «Дитяча анестезіологія» – 3, «Неонатологія» – 1, 
«Патологічна анатомія» – 4, «Лабораторна діагностика» – 6, «Анестезіологія 
та інтенсивна терапія» – 11, «Травматологія та ортопедія» – 4, «Урологія» –1, 
«Отоларингологія» – 2.  

08 листопада 2016 року державний ліцензійний іспит «Крок 3. 
Стоматологія» складали 16 лікарів-інтернів ЗДМУ другого року навчання, всі 
вони успішно склали іспит. За результатами ліцензійного іспиту середній 
показник по ЗДМУ склав 82,5%.  

Того ж дня ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок 3. 
Лабораторна діагностика» складали 17 лікарів-інтернів першого року 
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навчання (контракт), не склали - 6 інтернів (35,3%). Національний показник 
за результатами ліцензійного іспиту «Крок 3. Лабораторна діагностика» 
становить 69,6%. Середній показник ліцензійного іспиту «Крок 3. 
Лабораторна діагностика» по ЗДМУ склав 70,3%.  28 березня 2017 року 
відбулося перескладання «Крок 3. Лабораторна діагностика», 6 лікарів- 
інтернів першого року навчання успішно склали іспит з середнім 
показником 82,2 %. 

У ліцензійному інтегрованому тестовому іспиті «Крок 3. Загальна 
лікарська підготовка», який відбувся 28 березня 2017 року,  взяли участь 146 
лікарів-інтернів з 22 спеціальностей. Не склав іспит лише 1 інтерн (0,7%) – 
це найкращий результат в Україні. 

Середній показник державного тестового іспиту «Крок 3. Загальна 
лікарська підготовка» – 86,7%, що на 2,1 % більше в порівнянні з 
національним показником, та на 0,4% більше в порівнянні з минулим роком. 

Підготовка провізорів-інтернів. 
На факультеті післядипломної освіти навчався 521 провізор-інтерн на 

умовах контракту.  
Підсумкову державну атестацію у 2016-2017 навчальному році успішно 

пройшли 521 провізор-інтерн, із них 308 закінчили інтернатуру і отримали 
сертифікати у лютому, 213 – у червні. На навчання в наступному 
навчальному році 01.03.2017 року прийнято 356 провізорів – інтернів. 

Вперше 28 березня 2017 року на ФПО був проведений ліцензійний 
інтегрований іспит «Крок-3. Фармація» у пілотному режимі, в якому взяли 
участь 73 інтерни. Не склали іспит 48 інтернів - 65,7%. Середній показник 
державного тестового іспиту «Крок 3. Фармація» – 64,6%, що на 5,9% менше 
мінімального критерію «склав/не склав», встановленого на рівні 70,5%. 

Курси підвищення кваліфікації для провізорів та лікарів.  
Післядипломна підготовка провізорів здійснюється за трьома основними 

спеціальностями у галузі знань «Фармація»: «Загальна фармація», «Аналітично-
контрольна фармація», «Організація і управління фармацією». Протягом 
навчального року курси підвищення кваліфікації відвідали 1849 осіб, 374 
з них отримали сертифікат із вторинної спеціалізації з фаху «Організація і 
управління фармацією». Навчання здійснюється на очних, очно-заочних 
курсах підвищення кваліфікації з елементами дистанційних технологій. 
Географія курсів охоплює 6 областей Південно-Східного регіону України 
(Дніпропетровська, Черкаська, Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська, 
Запорізька).  

Післядипломна підготовка лікарів здійснюється на очних, очно-заочних 
курсах підвищення кваліфікації з елементами дистанційних технологій на 
кафедрах:  

• дитячих хвороб - цикли ТУ: «Актуальні питання педіатрії», 
«Актуальні питання дитячої хірургії», «Актуальні питання кардіології та 
дитячої гастроентерології», «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку», 
«Актуальні питання дитячої анестезіології», «Актуальні питання 
неонатології», «Актуальні питання дитячої неврології та дитячої 
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ендокринології для лікарів-педіатрів»; ПАЦ зі спеціальностей «Педіатрія», 
«Неонатологія», «Дитяча хірургія», «Дитяча анестезіологія»;  

• сімейної медицини, терапії та кардіології ФПО – ТУ: «Сучасні 
аспекти діагностики та лікування вегетативної нервової системи», 
«Актуальні питання первинної профілактики в діяльності лікаря», 
«Організаційно-методичні засади підготовки лікарів-інтернів на базах 
стажування (для керівників баз стажування»;  

• психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, 
наркології та сексології – ПАЦ з «Психіатрії», «Наркології», «Психотерапії», 
ТУ «Сучасні методи профілактичних наркологічних оглядів та експертизи 
станів сп’яніння»;  

• акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО –  
ТУ «Безплідний шлюб. Планування сім`ї», «УЗД в гінекології», «Ендоскопія 
в гінекології», «Медична генетика»;  

• факультетської хірургії – ТУ «Клінічна ендоскопія»;  
• дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і 

естетичної медицини ФПО – ПАЦ із «Дерматовенерології», ТУ «Актуальні 
питання дерматовенерології», «Актуальні питання косметології». 

• терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології –  
ПАЦ «Стоматологія (для стоматологів, стоматологів - терапевтів)». 

• травматології та ортопедії – ТУ «Актуальні питання 
ендопротезування кульшового суглобу». 

Вперше на клінічних кафедрах ЗДМУ проводились:   
• курси ТУ «Сучасні методи профілактичних наркологічних 

оглядів та експертизи станів сп’яніння» - кафедра психіатрії, 
психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та 
сексології,  

• курси ТУ «Практичні аспекти медичної експертизи 
працездатності та реабілітації в діяльності лікаря» - кафедра 
сімейної медицини, терапії і кардіології факультету 
післядипломної освіти.  

Вперше проведено курс ТУ «Основи менеджменту в охороні здоров’я» 
та ТУ «Сучасні аспекти менеджменту в охороні здоров’я» з очно- 
дистанційною формою навчання. Організували і провели його Запорізький 
державний медичний університет спільно з Департаментом охорони здоров’я 
Запорізької облдержадміністрації та Німецьким товариством міжнародного 
співробітництва (GIZ) GmbH, за підтримки проекту «Вдосконалення 
медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу» (МОЗ України і 
Світовий банк).   

На курси підвищення кваліфікації в ЗДМУ було зараховано 646 слухачів 
з чотирьох областей України (Запорізької, Херсонської, Кіровоградської, 
Дніпропетровської), з них за державним замовленням – 605, на контрактній 
основі – 41.  
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Магістратура та клінічна ординатура. 
З 2016-2017 навчального року припинений набір в магістратуру на 

післядипломному етапі, але 26 магістрів 2-3 року продовжували навчання.  
18 магістрів 2-3 років навчання захистили магістерські роботи, 17 – з 
відзнакою, за спеціальностями: «Хірургія», «Внутрішні хвороби», 
«Педіатрія», «Акушерство та гінекологія», «Урологія», «Стоматологія», 
«Дитяча анестезіологія», «Дитяча хірургія», «Травматологія та ортопедія», 
«Клінічна онкологія», «Неврологія», «Інфекційні хвороби», «Радіологія», 
«Психіатрія». Двоє випускників магістратури мають намір брати участь у 
конкурсі до вступу в аспірантуру, четверо готуються до вступу в клінічну 
ординатуру. Продовжать навчання на кафедрах медичного напряму  
8 магістрантів за спеціальностями «Хірургія», «Дитяча хірургія», 
«Акушерство та гінекологія». МОЗ погодило навчання 17 кращих інтернів у 
клінічній ординатурі за 13 фаховими напрямками.  

У клінічній ординатурі навчалися 47 осіб (45 осіб – за державним 
замовленням, 2 особи – на умовах контракту). У серпні 21 особа закінчує 
клінічну ординатуру, дев’ять із них будуть працювати за місцем розподілу 
МОЗ України, 12 осіб - з самостійним працевлаштуванням.  

На факультеті розроблена концепція та положення про дистанційне 
навчання, яке технічно забезпечує Центр дистанційного навчання та 
телемедицини ЗДМУ.  В цьому навчальному році всі завдання для 
самостійної роботи провізорів-інтернів за спеціальністю «Загальна фармація» 
розміщені на інформаційній платформі EdX, опубліковано 6 off-line курсів, 
записано 18 відео-лекцій, на інформаційній платформі EdX створюється ПАЦ 
«Загальна фармація». На всіх кафедрах медичного напряму створені off-line 
курси за вибором, на трьох кафедрах є мультимедійні медіа-центри для 
проведення вебінарів, відео-лекції, конференцій в on-line режимі.  
Всі кафедри факультету мають сторінку в соціальній мережі Facebook,  
на кафедрі дитячих хвороб працює сайт «Шаги к здоровью». 

За допомогою новітніх методів навчання кафедри факультету 
сподіваються підвищити фаховий рівень медичних та фармацевтичних 
працівників і забезпечити дистанційно-безперервну професійну освіту крізь 
усе життя. 

 
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Університет має висококваліфікований кадровий потенціал: на 

01.07.2017 року в університеті працює 126 докторів наук/професорів  
(на 6 докторів наук більше, ніж минулого року) і 473 кандидати наук  
(на 30 кандидатів наук більше, ніж минулого року), що складає відповідно 
16,6% і 62,5% від загальної кількості викладачів університету. Враховуючи, 
що кількість викладачів в університеті збільшилась з 714 до 757 осіб, 
середній відсоток докторів і кандидатів наук складає 79,13 % (що на 0,3% 
більше, ніж  минулого року).  
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Згідно з Статутом, до сфери наукової діяльності університету 
відноситься підготовка наукових кадрів, розвиток інфраструктури НДІ і 
наукових центрів, виконання науково-дослідних робіт, патентно-ліцензійна 
та 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 2016-2017 навчальному році в 
університеті захищені 4 докторські та 36 кандидатських дисертацій. Видано 
12 монографій, 18 підручників; отримано 46 патентів та 4 свідоцтва про 
реєстрацію авторського права; до Реєстру галузевих нововведень подано  
33 нововведення; через МОЗ України видано 18 методичних рекомендацій та  
інформаційних листів з діагностики, лікування і фармації; опубліковано  
2080 статей і тез (тому числі 387 у закордонних виданнях). 

 
У 2016-2017 навчальному році в сфері наукової діяльності вперше: 
• «Запорожский медицинский журнал» та журнал «Патологія» 

включені у міжнародну наукометричну базу даних Web of Sciens і з’явилися 
у бібліотеках провідних університетів світу, в тому числі і найпрестижніших – 
Єльського і Кембріджського. 

• Запорізький державний медичний університет першим отримав 
ліцензію на впровадження PhD аспірантури у «Охороні здоров’я» за 
спеціальностями: «Медицина» – 50 місць щорічно за 24 спеціалізаціями, 
«Стоматологія» – 3 місця щорічно, «Фармація» – 15 місць щорічно за  
2 спеціалізаціями, «Педіатрія» – 10 місць щорічно. 

• З 1 вересня за конкурсом в очну PhD аспірантуру зараховано 18 осіб 
з відривом від виробництва (16 - з «Медицини» і 2 – з «Фармації»), а також  
2 особи в аспірантуру з «Медицини» за контрактом. З 1 вересня 2016 р. 
почалась підготовка докторів філософії в 4-річній PhD-аспірантурі за 
освітньо-науковими і науковими програмами. 

• У 2016 та 2017.р. у ЗДМУ розроблено і прийнято «Програму 
підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у Запорізькому 
державному медичному університеті». 

• В університеті запроваджена ліцензована міжнародна антиплагіатна 
система STRIKEPLAGIARISM.COM, яка встановлена у 3 спеціалізованих  
радах, навчально-методичному та редакційно-видавничому відділах.  

• Введена в експлуатацію нова лабораторія функціональної 
патофізіології, оснащена сучасним обладнанням для функціонального 
обстеження лабораторних тварин. 

• В НМЛЦ створена нова фітохімічна лабораторія, оснащена 
сучасним науково-лабораторним обладнанням.  

• Відкрита нова міжкафедральна лабораторія морфологічних 
досліджень, оснащена сучасним гістологічним обладнанням та сучасними 
мікроскопами. 

http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/prmolvch.docx
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/prmolvch.docx
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/prmolvch.docx
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• У «Рейтингу наукових колективів-2016», створеному  
системою «Бібліометрика української науки» Національної бібліотеки  
ім. В.І. Вернадського з використанням сервісів Google Scholar та за індексом 
Гірша, Запорізький державний медичний університет посів 30 місце серед 
ВНЗ України (індекс Гірша – 29). За рейтингом Webometrics (Edition 2016.2.1 
July (corrected) – 108 місце. За показниками Scopus 2016 року – 58 місце 
(індекс Гірша – 8). 

• Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 
року авторському колективу роботи «Створення та впровадження у 
виробництво лікарських засобів на основі Тіотриазоліну для лікування 
серцево-судинних та офтальмологічних захворювань і підвищення імунітету 
організму» у складі – І.Бєленічева, Т.Вінниченка, О.Волошка, Д.Гарцилова, 
Ю.Колесника, Л.Кучеренко, І.Мазура, І.Олійник, В.Семиноженка, 
В.Чебанова присуджено Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і 
впровадження інноваційних технологій. 

• Згідно з останнім рейтингом «Бібліометрика української науки», 
яким узагальнено дані про публікаційну активність українських 
університетів у наукометричній базі Scopus за 2016 рік, Запорізький 
державний медичний університет посів третє місце серед медичних 
університетів і 24 – серед усіх ВНЗ України. Наукометрична база даних 
Scopus індексує 201 статтю науковців Запорізького державного медичного 
університету. 

У 2016-2017 навчальному році в 3-х спеціалізованих вчених радах 
захищено 1 докторську та 30 кандидатських дисертацій: 1 докторська та  
1 кандидатська дисертація з кардіології, 2 кандидатські дисертації з педіатрії, 
4 кандидатські дисертації з внутрішніх хвороб, 3 кандидатські дисертації з 
патологічної анатомії, 2 кандидатські дисертації з нормальної анатомії,  
1 кандидатська дисертація з патологічної фізіології, 13 кандидатських 
дисертацій з фармхімії і фармакогнозії, 4 кандидатські дисертації з технології 
ліків, організації фармацевтичної справи та судової фармації. 

• Університет провів 14 Всеукраїнських науково-практичних 
конференцій. 

 
ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 
Вчене звання професора отримали 2 особи: Рекалов Д.Г.  

(кафедра внутрішніх хвороб) – 28.02.2017; Никоненко А.О. (кафедра 
госпітальної хірургії) – 26.06.2017. 

Вчене звання доцента отримали 3 особи: Резніченко Н.Ю.  
(кафедра дерматовенерології та косметології з курсом 
дерматовенерології і естетичної медицини) – 27.04.2017; Гайдаржі Є.І. 
(кафедра госпітальної хірургії) – 26.06.2017; Пахольчук О.П. (кафедра 
факультетської педіатрії) – 26.06.2017. 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249972049
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ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 
 
Докторські дисертації захистили 4 співробітники університету: 
Горбачова С.В. (каф. клінічної лабораторної діагностики, наук. 

консультант: д.біол.н., проф. Бєленічев І.Ф.) – 06.10.2016; Підлубний В.Л. 
(каф. психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та 
сексології, наук.консультант: д.мед.н., проф. Чугунов В.В.) – 12.10.2016; 
Демченко А.В. (каф. сімейної медицини, терапії та кардіології ФПО, наук. 
консультант д.мед.н., проф. Боброва В.І.) – 22.06.2017; Лашкул Д.А. (каф. 
внутрішніх хвороб 1, наук. консультант: д.мед.н., проф. Сиволап В.Д.) – 
26.06.2017. 

 
Кандидатські дисертації захистили 36 співробітників університету: 
Грінівецька Н.В. (каф. анатомії людини, оперативної хірургії та 

топографічної анатомії, наук. керівник: д.мед.н., проф. Волошин М.А.) –
09.2016; Данілевська Н.В. (каф. психіатрії, психотерапії, загальної та 
медичної психології, наркології та сексології, наук. керівник: д.мед.н., доц. 
Курило В.О.) –10.2016; Парнюк Н.В. (каф. фармацевтичної хімії, наук. 
керівник: д.фарм.н., проф. Кучеренко Л.І.) – 10.2016; Саліонов В.О.  
(каф. токсикологічної і неорганічної хімії, наук. керівник: д.фарм.н., проф. 
Панасенко О.І.) – 10.2016; Самелюк Ю.Г. (каф. фізколоїдної хімії, наук. 
керівник: д.фарм.н., доц. Каплаушенко А.Г.) – 10.2016; Смірнова І.В.  
(каф. терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології, наук. керівник: 
д.мед.н., проф. Клименко В.І.) – 10.2016; Столяренко А.М. (каф. психіатрії, 
психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології, наук. 
керівник: д.мед.н., доц. Курило В.О.) – 10.2016; Холодняк С.В.  
(каф. органічної і біоорганічної хімії, наук. керівник: д.фарм.н., проф. 
Коваленко С.І.) – 10.2016; Стешенко А.О. (каф. факультетської хірургії, 
наук. керівник: д.мед.н., проф. Клименко В.М.) – 11.2016; Яркова С.В.  
(каф. нервових хвороб, наук. керівник: д.мед.н., проф. Козьолкін О.А.) – 
11.2016; Антипенко О.М. (каф. органічної і біоорганічної хімії, наук. 
керівник: д.фарм.н., проф. Коваленко С.І.) – 12.2016; Жук Ю.М.  
(каф. аналітичної хімії, наук. керівник: д.фарм.н., проф.Васюк С.О.) – 
01.12.2016; Клеванова В.С. (каф. фармакогнозії, фармакології і ботаніки, 
наук. керівник: д.біол.н., доц. Тржецинський С.Д.) – 12.2016; Левик О.М. 
(каф. онкології та онкохірургії, наук. керівник: д.мед.н., проф. Шевченко А.І.) – 
12.2016; Недельська Є.В. (каф. пропедевтики дитячих хвороб, наук. 
керівник: д.мед.н., проф. Іванько О.Г.) – 12.2016; Аббуд Аймен  
(каф. дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і 
естетичної медицини ФПО, наук. керівник: д.мед.н., проф. Федотов В.П.) – 
01.2017; Шаравара Л.П. (каф. загальної гігієни та екології, наук. керівник: 
к.мед.н., доц. Севальнєв А.І.) – 01.2017; Кірієнко В.О. (каф. 
дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної 
медицини ФПО, наук. керівник: д.мед.н., проф. Федотов В.П.) – 02.2017; 
Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед (каф. дерматовенерології та 
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косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО, наук. 
керівник: д.мед.н., проф. Федотов В.П. ) – 03.2017; Молодожонова О.О. 
(каф. клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ ФПО, наук. керівник: 
д.фарм.н., доц. Бушуєва І.В.) – 03.2017; Мельник А.Л. (каф. терапевтичної, 
ортопедичної та дитячої стоматології, наук. керівник: к.мед.н., 
ст.наук.співробітник Казмірчук В.В.) – 04.2017; Трегуб С.Є. (каф. іноземних 
мов, наук. керівник: д.пед.н., проф. Сущенко Т.І.) – 04.2017; Абросімов Ю.Ю. 
(каф. анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії, наук. 
керівник: д.мед.н., проф. Волошин М.А.) – 05.2017; Білай А.І.  
(каф. факультетської хірургії, наук. керівник: д.мед.н., доц. Клименко А.В.) – 
05.2017; Вородєєва Ю.І. (каф. терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології, наук. керівник: д.мед.н., проф. Ганчева О.В.) – 05.2017;  
Вотєва В.Є. (каф. патологічної анатомії і судової медицини, наук. керівник: 
д.мед.н., проф. Тертишний С.І. ) – 05.2017; Гнітько І.В. (каф. технології 
ліків, наук. керівник: д.фарм.н., проф. Гладишев В.В.) – 05.2017; Лукіна І.А. 
(каф. фармакогнозії, фармхімії і технології ліків, наук. керівник: д.фарм.н., 
проф. Мазулін О.В.) – 05.2017; Мурзіна О.А. (каф. медичної та 
фармацевтичної інформатики і новітніх технологій, наук. керівник: д.пед.н., 
доц. Захаріна Є.А.) – 05.2017; Олійник Т.В. (каф. загальної практики - 
сімейної медицини, наук. керівник: д.мед.н., проф. Михайловська Н.С.) – 
05.2017; Чемерис Ю.О. (каф. дитячих хвороб ФПО, наук. керівник: д.мед.н., 
проф. Курочкін М.Ю.) – 05.2017; Чепець О.В. (каф. патологічної анатомії і 
судової медицини, наук. керівник: д.мед.н., проф. Туманський В.О.) – 
05.2017; Школовий В.В. (каф. внутрішніх хвороб 2, наук. керівник: д.мед.н., 
проф. Візір В.А.) – 05.2017; Каплаушенко Т.М. (медичний коледж ЗДМУ, 
наук. керівник: д.фарм.н., проф. Панасенко О.І.) – 06.2017; Малюгіна О.О. 
(каф. фармакогнозії, фармхімії і технології ліків ФПО, наук. керівник: 
д.фарм.н., проф. Мазулін О.В.) – 06.2017; Романіна Д.М. (каф. технології 
ліків, наук. керівник: д.фарм.н., проф. Гладишев В.В.) – 06.2017. 

 
Захищено 18 магістерських робіт: 
Мельничук А.П. (каф. онкології та онкохірургії, наук. керівники проф. 

Шевченко А.І., д.мед.н. Колеснік О.П.) – 01.2017; Оніщенко Н.В. (каф. 
інфекційних хвороб, наук. керівник проф. Рябоконь О.В.) – 01.2017;  
Дарій І.В. (каф. нервових хвороб, наук. керівник доц. Сікорська М.В.) – 
01.2017; Колоколова В.В. (каф. психіатрії, психотерапії, загальної та 
медичної психології, наркології та сексології, наук. керівник проф.  
Чугунов В.В.) – 01.2017; Федусенко А.О. (каф. урології, променевої 
діагностики і терапії, наук. керівник д.мед.н. Бачурін Г.В.) – 01.2017; 
Іваньков В.Г., Масленніков С.О. (каф. травматології та ортопедії, наук. 
керівник проф. Головаха М.Л.) – 06.2017; Лепетченко Є.С.  
(каф. терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології, наук. керівник 
доц. Гавриленко М.А.) – 06.2017; Борота Д.С. (каф. сімейної медицини, 
терапії та кардіології ФПО, наук. керівник проф. Кривенко В.І.) – 06.2017; 
Клєвакіна О.Ю. (каф. загальної хірургії та доглядом за хворими, наук. 
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керівник проф. Ганжий В.В.) – 06.2017; Кубрак М.А. (каф. дитячої  
хірургії та анестезіології, наук. керівник к.мед.н. Анікін І.О.) – 06.2017; 
Шкроботько П.Ю. (каф. акушерства, гінекології та репродуктивної 
медицини ФПО, наук. керівник проф. Авраменко Н.В.) – 06.2017;  
Костенко Е.М. (каф. урології, променевої діагностики і терапії, наук. 
керівник д.мед.н. Бачурін Г.В.) – 06.2017; Вакула Д.О. (каф. факультетської 
педіатрії, наук. керівник проф. Недельська С.М.) – 06.2017; Веліляєва Е.Ю. 
(каф. госпітальної педіатрії, наук. керівник проф. Леженко Г.О.) – 06.2017; 
Єсаянц А.О. (каф. акушерства та гінекології, наук. керівник проф.  
Круть Ю.Я.) – 06.2017; Марковцева С.О. (каф. дитячої хірургії та 
анестезіології, наук. керівник проф. Щокін О.В.) – 06.2017; Філон А.М.  
(каф. пропедевтичної та хірургічної стоматології, наук.керівник доц.  
Чертов С.О.) – 06.2017. 

 
ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ЇХ 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 
 
Співробітники університету в 2016 році розробляли три наукові 

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

У розробці цих питань брали участь співробітники 55 кафедр, НМЛЦ і  
2 НДІ університету виконували за держзамовленням 1 фундаментальну і  
5 прикладних НДР, 50 ініціативних кафедральних НДР, 25 госпрозрахункових 
НДР. У 2016 році завершено виконання 4 держбюджетних і 10 ініціативних 
НДР, а також 9 госпрозрахункових науково-дослідних робіт. 

З 2017 року виконуються 5 НДР, які фінансуються МОЗ України,  
51 кафедральна НДР на ініціативних засадах та 24 госпдоговірні НДР.  

З 2017 року до виконання державних наукових програм залучені  
5 кафедр, Інститут клінічної патології і НМЛЦ університету: 

• Кафедра патологічної фізіології виконує фундаментальну НДР 
«Роль пептидергічних структур гіпоталамусу та стовбуру мозку в 
патогенезі артеріальної гіпертензії» (науковий керівник проф. Колесник 
Ю.М.). Термін виконання 2017-2019 роки, тема фінансується МОЗ України. 

• Кафедра фармакології та медичної рецептури виконує 
фундаментальну НДР «HPS70/HIF-1а-опосредковані механізми ендогенної 
нейропротекції: розробка підходів фармакологічної регуляції» (науковий 
керівник проф. Бєленічев І.Ф.). Термін виконання 2017-2019 роки, тема 
фінансується МОЗ України. 

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

• Кафедра токсикологічної та неорганічної хімії в рамках прикладних 
розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини виконує НДР  
«Синтез нових біологічно активних речовин – похідних 5-(алкіл-, арил-, 
гетерил-) похідних 4-R-аміно)-1,2,4-тріазоліл-3-тіонів для створення 
оригінальних лікарських засобів з аналгетичною, актопротекторною, 
антимікробною, діуретичною та протизапальною дією» (науковий керівник 
проф. Панасенко О.І.). Термін виконання 2015-2017, тема фінансується  
МОЗ України. 

• Кафедра технології ліків в рамках прикладних розробок у сфері 
профілактичної та клінічної медицини виконує НДР «Розробка технології 
створення нових інноваційних лікарських засобів на основі спрямованого 
дизайну біологічно активних речовин антигіпертензивної та антиішемічної 
дії» (науковий керівник проф. Гладишев В.В.). Термін виконання 2015-2017, 
тема фінансується МОЗ України. 

 
В 2016 році завершено виконання 4 науково-дослідних робіт, які 

фінансувались за кошти Державного бюджету 
• «Закономірності формування метаболічних порушень, 

нейроендокринного та вегетативного дисбалансів у патогенезі 
експериментальної гіпертензії різного ґенезу» (каф. патологічної фізіології, 
наук. керівник проф. Колесник Ю.М.) 

• «Дослідження інвазивно-метастатичних властивостей пухлин і їх 
раннє прогнозування в біоптатах хворих» (каф. патологічної анатомії і 
судової медицини, наук. керівник проф. Туманський В.О.) 

• «Дослідження динаміки стану імунітету, встановлення критеріїв 
його порушення та розробка своєчасної їх корекції у хворих на 
хіміорезистентний туберкульоз легень в процесі інтенсивної фази лікування» 
(каф. фтизіатрії і пульмонології, наук. керівник проф. Шальмін О.С.) 

• «Спрямований пошук біологічно активних сполук серед заміщених 
триазинохіназолінів створення кандидатів у лікарські препарати на їх основі» 
(каф. органічної і біоорганічної хімії, наук. керівник проф. Коваленко С.І.) 

та 10 науково-дослідних робіт, які ініціативно виконувалися 
кафедрами університету, з частковою фінансовою підтримкою 
університету: 

• «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості азагетероциклів» 
(каф. органічної та біоорганічної хімії, наук.керівник проф. Прийменко Б.О.) 

• «Мінімально інвазивні та ендоваскулярні операції на органах та 
судинах грудної та черевної порожнини» (каф. госпітальної хірургії, наук. 
керівник проф. Никоненко О.С.)  

• «Оптимізація діагностики та патогенетичного лікування хворих на 
найбільш поширені інфекційні захворювання» (каф. інфекційних хвороб, 
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каф. дитячих інфекційних хвороб, наук. керівники проф. Рябоконь О.В., 
проф. Усачова О.В.) 

• «Спрямований пошук хіміотерапевтичних засобів серед 5-заміщених 
тетразоло[1,5-с] хіназолінів та 2-R-[1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназолінів»  
(каф. органічної та біоорганічної хімії, наук. керівник проф. Коваленко С.І.) 

• «Комунікативно-когнітивне навчання нерідної мови іноземних 
студентів» (каф. мовної підготовки, наук. керівник доц. Гейченко К.І.)  

• «Випереджуючі зміни Н - рефлексів людини, пов'язані з довільними 
рухами кінцівок» (каф. медичної фізики, біофізики та вищої математики, 
наук. керівник проф. Сливко Е.І.)  

• «Застосування сучасних інтервенційних технологій у хворих на 
обструктивні запальні та пухлиноподібні захворювання» (каф. урології, 
променевої діагностики і терапії, наук керівник проф. Бачурін В.І.)  

• «Розробка і впровадження способів хірургічного, ендоскопічного та 
ендоваскулярного лікування захворювань органів черевної порожнини»  
(каф. факультетської хірургії, наук. керівник проф. Клименко В.М.)  

• «Розробка методів ранньої діагностики найбільш поширених 
алергічних захворювань у дітей різних вікових груп, профілактики та 
лікування основних функціональних порушень та супутньої патології  
у цієї групи хворих» (каф. факультетської педіатрії, наук. керівник  
проф. Недельська С.М.)  

• «Фармакогностичне та екологічне дослідження видів родів: 
валеріана, чорнобривці, деревій, полин, гірчак, чебрець, материнка, оман, 
подорожник флори України та одержання лікарських засобів кровоспинної, 
протизапальної і діуретичної дії» (каф. фармакогнозії, фармакології і 
ботаніки, наук. керівники проф. Мазулін О.В., проф. Доля В.С.)  

 
Завершено виконання 12 госпрозрахункових науково-дослідних 

робіт 
За період з вересня 2016 по червень 2017 р. через науково-дослідний 

сектор університету (керівник – д.фарм.н. Парченко В.В.) виконувались  
24 госпдоговірні НДР з клінічних випробувань нових лікарських засобів за 
замовленням фірм-виробників: кафедра внутрішніх хвороб 2 (керівник  
теми – проф. Візір В.А.), кафедра госпітальної хірургії (керівник теми – 
д.мед.н. Губка В.О.), кафедра нервових хвороб (керівник теми – проф. 
Козьолкін О.А.), кафедра сімейної медицини та терапії ФПО (керівник теми – 
проф. Кривенко В.І.), кафедра факультетської педіатрії (керівник теми – 
проф. Недельська С.М.), кафедра онкології та онкохірургії (керівник теми – 
д.мед.н., Колесник О.П.), кафедра загальної гігієни та екології (керівник теми – 
доц. Сушко Ю.Д.), кафедра дитячих хвороб (керівник теми – проф.  
Боярська Л.М., ас. Веліканова Т.В.), кафедра технології ліків (керівник  
теми – проф. Гладишев В.В.). В 2016-2017 навчальному році закінчено  
12 НДР з клінічних випробувань нових лікарських засобів (проф. Візір В.А. –  
5 тем, д.мед.н. Губка В.О. – 2 теми, проф. Гладишев В.В. – 1 тема,  
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доц. Сушко Ю.Д. – 1 тема, проф. Козьолкін О.А. – 1 тема, проф.  
Недельська С.М. – 1 тема, проф. Бєленічев І.Ф. – 1 тема ). 

Всього за період з 01.09.2016 р. по 30.06.2017 р. за виконання науково-
дослідних досліджень надійшло 725,3 тис.грн. та 54,1 тис. у іноземній 
валюті. 

 
НАЙВАГОМІШІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ 

 
Співробітниками Запорізького державного медичного університету в 

2016 році отримані найбільш вагомі наукові досягнення у сферах 
фундаментальних досліджень, синтезу перспективних сполук для створення 
нових лікарських препаратів, діагностики та лікування в кардіології, 
фтизіатрії, хірургії, онкології, офтальмології, травматології, дерматології. 

У сфері фундаментальних досліджень механізмів розвитку 
артеріальної гіпертензії за держбюджетною НДР «Закономірності 
формування метаболічних порушень, нейро-ендокринного та вегетативного 
дисбалансів в патогенезі експериментальної артеріальної гіпертензії різного 
ґенезу» (напрям бюджетного фінансування – загальний фонд, КПКВК 
2301020) розроблені та запатентовані способи моделювання симптоматичної 
артеріальної гіпертензії та діагностики патологічного ремоделювання 
міокарду у дрібних гризунів. 

У сфері синтезу перспективних сполук для створення нових 
лікарських препаратів за держбюджетними прикладними НДР «Синтез 
нових біологічно активних речовин – похідних 5-(алкіл-, арил-, гетерил-) 
похідних 4-R-(аміно)-1,2,4-тріазоліл-3-тіонів для створення оригінальних 
лікарських засобів з аналгетичною, актопротекторною, антимікробною, 
діуретичною та протизапальною дією» та «Спрямований пошук біологічно 
активних сполук серед заміщених триазинохіназолінів створення кандидатів 
у лікарські препарати на їх основі» (напрям бюджетного фінансування – 
загальний фонд, КПКВК 2301020) та за прикладними ініціативними НДР 
«Дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей 
похідних 5-арил- та 5-гетерил-1,2,4-тріазол-3-тіонів» та «Синтез, фізико-
хімічні та біологічні властивості 1,3,7,8-тетразаміщених ксантину та їх 
конденсованих похідних» (напрям бюджетного фінансування – спеціальний 
фонд) отримано 21 патент України на методи синтезу та біологічну дію 
нових активних сполук – похідних 1,2,4-тріазолу та ксантину, які в 
перспективі можуть знайти практичне застосування в якості лікарських 
засобів з актопротекторною, аналгетичною, антигіпоксичною, 
гіпоглікемічною, діуретичною, протимікробною активністю; заміщених 
триазинохіназолінів в якості лікарських засобів з лікарських засобів з 
гіпоглікемічною, кардіопротекторною, протиішемічною, противірусною і 
антиоксидантною протисудомною дією. Результати досліджень мають 
медичну, соціальну та економічну ефективність. Використання нових 
синтезованих субстанцій для створення вітчизняних лікарських препаратів є 
стимулом для розвитку вітчизняної хіміко-фармацевтичної промисловості. 
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Впровадження нових оригінальних лікарських препаратів надасть змогу 
зменшити ускладнення і летальність від серцево-судинних захворювань, 
підвищити ефективність терапії вірусних захворювань та покращити якість 
життя та здоров’я населення. 

У сфері досліджень інвазивно-метастатичних властивостей пухлин 
за прикладною держбюджетною НДР «Дослідження інвазивно-
метастатичних властивостей пухлин і їх раннє прогнозування в біоптатах 
хворих» (напрям бюджетного фінансування – загальний фонд, КПКВК 
2301020) та за прикладною ініціативною НДР «Індивідуалізація лікування 
онкологічних хворих з урахуванням клініко-морфологічних чинників та 
маркерів хіміорезистентності» (напрям бюджетного фінансування – 
спеціальний фонд) розроблено та запатентовано способи прогнозування 
рецидиву менінгіом головного мозку, вибору тактики лікування  
раку шлунку. 

У сфері нових способів діагностики у фтизіатрії за прикладною 
держбюджетною НДР «Дослідження динаміки стану імунітету, встановлення 
критеріїв його порушення та розробка своєчасної їх корекції у хворих на 
хіміорезистентний туберкульоз легень в процесі інтенсивної фази лікування» 
(напрям бюджетного фінансування – загальний фонд, КПКВК 2301020) 
розроблено та запатентовано спосіб діагностики порушень стану імунітету, 
профілактики побічних реакцій внаслідок дії протитуберкульозних 
препаратів ІІ ряду, корекції вторинної ендогенної інтоксикації у хворих на 
хіміорезистентний туберкульоз легень, прогнозування ризику невдачі 
лікування у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень при  
ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ. 

У сфері створення лікарських засобів рослинного походження за 
прикладними ініціативними НДР «Фармакогностичне та екологічне 
дослідження видів родів: валеріана, чорнобривці, деревій, полин, гірчак, 
чебрець, материнка, оман, подорожник флори України та одержання 
лікарських засобів кровоспинної, протизапальної і діуретичної дії» та 
«Експериментальне виявлення речовин синтетичного і природного 
походження, що мають гіпоглікемічну, гіполіпідемічну, гепатопротекторну, 
нефропротекторну, антиоксидантну, депримуючу та протизапальну 
активності» (напрям бюджетного фінансування – спеціальний фонд) 
запатентовано протидіабетичний засіб, та отримані патенти на способи 
отримання ліпофільного екстракту з рослинної сировини, що має 
ранозагоюючу та протизапальну активність та на комплекс біологічно 
активних речовин з гепатопротекторною та антиоксидантною активністю. 

У сфері нових способів діагностики та лікування в кардіології за 
прикладними ініціативними НДР «Роль структурно-функціональних змін 
периферичних судин, нейрогуморального впливу та оксидативного стресу в 
прогресуванні серцево-судинних захворювань», «Дослідження клініко-
патогенетичних особливостей перебігу хронічної серцевої недостатності 
ішемічного генезу на тлі супутніх патологічних станів, удосконалення 
діагностики та оптимізація лікування», «Клініко-патогенетичні, структурно-
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функціональні і лікувально-прогностичні аспекти перебігу серцево-судинних 
захворювань за наявністю коморбідних станів» (напрям бюджетного 
фінансування – спеціальний фонд) розроблені і запатентовані нові способи 
прогнозування серцево-судинних подій протягом одного року після 
хіміотерапії лімфопроліферативних захворювань; ранньої діагностики 
субклінічного ураження нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність; 
визначення стадії атеросклеротичного ураження загальної сонної артерії у 
пацієнтів з артеріальною гіпертензією, асоційованою з оклюзійно-
стенотичними  ураженнями брахіоцефальних артерій. 

У сфері нових способів діагностики та хірургічного лікування 
захворювань за прикладними ініціативними НДР «Розробка і впровадження 
способів хірургічного, ендоскопічного та ендоваскулярного лікування 
захворювань органів черевної порожнини» і «Діагностика та лікування 
вроджених вад розвитку шлунково-кишкового тракту, сечовивідної системи, 
опорно-рухового апарату та раневого процесу у дітей» (напрям бюджетного 
фінансування – спеціальний фонд) розроблено і запатентовано новий  
спосіб хірургічного лікування пахових гриж у дорослих та лікування 
гідронефрозу у дітей. 

У сфері нових способів діагностики та лікування в офтальмології за 
прикладною ініціативною НДР «Розробка та удосконалення шляхів корекції 
морфологічних та функціональних змін органа зору при катаракті, глаукомі 
та очних ускладненнях цукрового діабету» (напрям бюджетного 
фінансування – спеціальний фонд) розроблені і запатентовані нові способи 
передопераційної профілактичної антибактеріальної терапії при 
факоемульсифікації катаракти, оцінки стану епітелію кон’юнктиви, 
неінвазивної діагностики дистрофії епітелію кон’юнктиви тяжкого ступеня у 
пацієнтів з катарактою. 

У сфері нових способів діагностики та лікування в травматології за 
прикладною ініціативною НДР «Діагностика та лікування хворих з 
пошкодженнями та захворюваннями опорно-рухового апарату» (напрям 
бюджетного фінансування – спеціальний фонд) розроблено і запатентовано 
пристрій для хірургічного лікування надсиндесмозних переломів 
дистального відділу малогомілкової кістки з пошкодженням синдесмозу; нові 
способи лікування сповільнено-консолідуючих переломів та хибних суглобів, 
оцінки відновлення функції нижньої кінцівки після пластики передньої 
хрестоподібної зв’язки, профілактики виникнення сповільнено-
консолідуючих переломів та хибних суглобів. 

У сфері нових способів діагностики та лікування в дерматології за 
прикладною ініціативною НДР «Розробка методів терапії та профілактики 
рецидивів хронічних дерматозів та хвороб, що передаються статевим шляхом 
із урахуванням особливостей гомеостазу хворих та супутньої патології» 
(напрям бюджетного фінансування – спеціальний фонд) розроблено і 
запатентовано нові способи комплексного лікування паратравматичної 
екземи із супутньою варикозною хворобою і артеріальною гіпертензією у 
хворих похилого і старечого віку та лікування псоріазу. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Інфраструктуру наукових підрозділів університету складають НДІ 

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

В Інституті клінічної патології людини з використанням сучасних 
імуногістохімічних, гістохімічних і патогістологічних методик виконано 
21199 досліджень (з них 5018 імуногістохімічних досліджень) біопсійно-
операційного матеріалу у 2768 хворих. Виконувались фрагменти однієї 
держбюджетної та 3 ініціативних НДР, фрагменти 3 докторських і  
6 кандидатських дисертацій з патологічної анатомії і клінічних дисциплін. 

В НДІ медико-екологічних проблем пріоритетними були роботи 
токсиколого-гігієнічних досліджень хімічних речовин та промислових 
відходів підприємств м. Запоріжжя та Запорізької області. Для 37 
підприємств були виконані дослідження з визначення класу небезпеки 
відходів: складено 66 протоколів. Захищена 1 кандидатська дисертація, 
виконується 2 кандидатські дисертації. 

У Навчальному медико-лабораторному центрі (НМЛЦ) університету 
виконувались фрагменти 4 держбюджетних НДР, 2 госпрозрахункових НДР, 
фрагменти 27 ініціативних НДР кафедр університету, фрагменти  
18 докторських та 78 кандидатських дисертацій. Виконано доклінічне 
дослідження специфічної активності, показників загальної та специфічної 
токсичності лікарських засобів: проведено вивчення специфічної 
ендотеліопротективної, кардіопротективної, нейропротективної активності  
та безпечності таблетованого препарату «Ангиолин 200мг»; гострої 
токсичності та специфічної антиоксидантної, протизапальної активності  
6 зразків лікарської рослинної сировини; специфічної протисудомної, 
антидепресивної, анксіолітичної активності комбінованого препарату 
тіотриазоліну і триптофану; специфічної кардіопротективної, 
ендотеліопротективної, фетопротективної, утеролітичної активності 
комбінованого препарату тіотриазоліну і аргініну; специфічної 
нейропротективної, протиішемічної, метаболітотропної, антиоксидантної 
активності комбінованого препарату тіотриазоліну і гліцину;  
антиоксидантної активності 87 сполук похідних 2-метилксантину; вивчено 
шкірно-подразнюючу дію інтраназального гелю з нейротофічними 
пептидами. Для 96 дисертаційних та 33 НДР виконано: 11700 
імуноферментних досліджень біохімічних маркерів у сироватці крові та 
гомогенатах тканин; 15800 досліджень біохімічних маркерів у сироватці 
крові та гомогенатах тканин; 8900 досліджень маркерів оксидативного 
стресу; 6730 комп’ютерно-морфометричних досліджень зразків тканин;  
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140 аналізів з визначення внутрішньоклітинних білків методом 
імуноблотингу; 424 досліджень 86 зразків тканин методом ПЛР;  
2 312 досліджень протимікробної активності 428 новосинтезованих  
хімічних речовин; 320 досліджень резистентності мікроорганізмів до  
2 новоситезованих хімічних речовин. Для нових синтезованих сполук 
проведено: 850 стандартних функціональних визначень гострої і хронічної 
токсичності; 930 тестів на види специфічної біологічної активності; 2 600 
визначень спектральних складових; 1100 аналітичних операцій з 
встановлення елементного складу 257 новосинтезованих органічних сполук; 
2100 визначень хромато-мас-спектрів 500 новосинтезованих хімічних 
речовин; 40 визначень ПМР спектру новосинтезованих хімічних речовин; 
200 вимірювань температури плавлення новосинтезованих хімічних речовин. 

У Центрі дистанційного навчання і телемедицини проведено 
Всеукраїнську науково-методичну відеоконференцію «Актуальні питання 
дистанційної освіти і телемедицини - 2016» (Київ, Тернопіль, Харків); серію 
телемедичних конференцій «Українська школа атопічного дерматиту» 
(Київ); 2 веб-наради деканів фармацевтичних факультетів з використанням 
продукту GoToMeeting (Київ 17.12.2016 і 24.02.2016); інтернет конференцію 
МОЗ України для головних позаштатних спеціалістів зі спеціальності 
«Акушерство і гінекологія» і «Неонатологія»; семінари та лекції фахівців 
НМАПО ім. П.Л.Щупика та НДСЛ «ОХМАТДИТ» (м. Київ) для лікарів  
(з телемедичними консультаціями, дискусіями та обговоренням); 
організовано підвищення кваліфікації викладачів університету на курсах  
ТУ «Основи проектування комп’ютерних навчальних курсів на платформі 
edX» – на їх основі кафедри розробили свої онлайн курси; на сайті ДО після 
обробки була розміщена 31 відеолекція; кафедра педіатрії ФПО провела  
3 вебінари для населення та 6 дистанційно-очних курсів підвищення 
кваліфікації. 

У центрі телемедицини Університетської клініки для лікарів клініки 
проведені 12 вебінарів та 10 відеолекцій за участю провідних фахівців 
медичних факультетів університетів Франції, Німеччини, Польщі та ін. 

 
ВИНАХІДНИЦЬКА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Співробітники університету отримали 46 патентів: 

9 патентів на винаходи: 
1. Патент України № 111920 від 24.06.2016 на винахід «Амоній 2-(5-

(феноксиметил)-1Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетат, що виявляє гіпоглікемічну 
активність», винахідники – Ю.М.Кучерявий, А.Г.Каплаушенко, 
С.Д.Тржецинський, В.С.Клеванова, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

2. Патент України № 112042 від 11.07.2016 на винахід «2-(4-метил-3-
(пропілтіо)-4Н-1,2,4-тріазол-5-іл)-1-фенілетан-1-ол, що виявляє актопротекторну 
активність», винахідники - А.М.Рудь, А.Г.Каплаушенко, Ю.М.Кучерявий,  
Ю.Г.Самелюк, патентовласники – ЗДМУ і автори. 
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3. Патент України № 112820 від 25.10.2016 на винахід  
«Спосіб визначення настання каудально-епідуральної анестезії у дітей», 
винахідники – М.Ю.Курочкін, А.Г.Давидова, В.О.Дмитряков, Ю.О.Чемерис, 
Ю.О.Крупінов, О.М.Крупінова, В.М.Свєкатун, патентовласники – ЗДМУ і 
М.Ю.Курочкін, А.Г.Давидова, В.О.Дмитряков, Ю.О.Чемерис. 

4. Патент України № 112830  від 25.10.2016 на винахід «4-(((5-
(гідрокси(феніл)метил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метилбензонітрил, 
що виявляє діуретичну активність», винахідники - А.М.Рудь, 
Ю.М.Кучерявий, А.Г.Каплаушенко, Ю.Г.Самелюк, патентовласники –  
ЗДМУ і автори. 

5. Патент України № 113124 від 12.12.2016 на винахід «Застосування 5-
(феноксиметил)-4-феніл-3-(пентилтіо)-4Н-1,2,4-тріазолу як активної основи 
лікарських засобів жарознижуючої дії», винахідники – Ю.М.Кучерявий, 
А.Г.Каплаушенко, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

6. Патент України № 113818 від 10.03.2017 на винахід «Пропіл 3-((5-
((1Н-тетразол-1-іл)метил-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)пропанімідат 
гідрогенхлорид, що проявляє гіпоглікемічну активність», винахідники – 
Ю.С.Гуліна, А.Г.Каплаушенко, С.Д.Тржецинський, В.С.Клеванова, 
патентовласники – ЗДМУ і автори. 

7. Патент України № 111855 від 24.06.2016 на винахід «Застосування 
N-циклоалкіл-, N-циклоалкарил-2-[(8-R1-9-R2-10-R3-R2-оксо-2H-[1,2,4,] 
тріазино[2,3-c] хіназолін6-іл) тіо] ацетамідів як активної основи лікарських 
препаратів  противірусної  дії щодо штамів Influenza Virus типів A та B», 
винахідники – С.І.Коваленко, О.Ю.Воскобойник, І.С.Носуленко, Г.Г.Берест, 
А.М.Кацев, С.Л.Сафронюк, патентовласник – ЗДМУ. 

8. Патент України № 112615 від 26.09.2016 на винахід «5-гетерил-1,2,4-
тріазол-3-тіоли, що проявляють протигрибкову активність», винахідники – 
Є.Г.Книш, О.І.Панасенко, А.А.Сафонов, Р.О.Щербина, В.М.Одинцова, 
В.О.Саліонов,  патентовласник – ЗДМУ. 

9. Патент України № 114148 від 25.04.2017 на винахід  
«6-Спіроконденсовані похідні [1,2,4] триазино[2,3-c]хіназоліну», 
винахідники - С.І.Коваленко, О.Ю.Воскобойник, О.С.Коломоєць, 
В.О.Пальчиков, патентовласник – ЗДМУ. 

 
37 патентів на корисну модель: 
1. Патент України № 107850 від 24.06.2016 на корисну модель «Спосіб 

визначення стадії атеросклеротичного ураження загальної сонної артерії у 
пацієнтів з артеріальною гіпертензією, асоційованою з оклюзійно-
стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій», винахідники – 
В.А.Візір, В.В.Школовий, патентовласники – ЗДМУ  і автори. 

2. Патент України № 108023 від 24.06.2016 на корисну модель «Спосіб 
лікування хронічного субатрофічного ринофарингіту», винахідник – 
С.М.Худякова, заявники – ЗДМУ і автор. 

3. Патент України № 108237 від 11.07.2016 на корисну модель «Спосіб 
оцінки відновлення функції нижньої кінцівки після пластики передньої 
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хрестоподібної зв’язки», винахідники – М.Л.Головаха, І.А.Засипко, 
І.В.Диденко, С.М.Краснопьоров, патентовласники – ЗДМУ  і автори. 

4. Патент України № 108340 від 11.07.2016 на корисну модель 
«Морфолінію-1-н-бутилтеобромін-8-ілтіоацетат, який виявляє діуретичну 
дію», винахідники – Д.Г.Іванченко, М.І.Романенко, М.В.Назаренко, 
В.І.Корнієнко, Б.А.Самура, патентовласники – ЗДМУ і Д.Г.Іванченко, 
М.І.Романенко. 

5. Патент України № 108342 від 11.07.2016 на корисну модель «7-н-
Бутил-8-N,N-диетиламіноетиламіно-3-метилксантину сукцинат, який виявляє 
діуретичну та аналгетичну дію», винахідники – Д.Г.Іванченко, 
М.І.Романенко, М.В.Назаренко, В.І.Корнієнко, Б.А.Самура, патентовласники – 
ЗДМУ і Д.Г.Іванченко, М.І.Романенко.  

6. Патент України № 109017 від 10.08.2016 на корисну модель «Спосіб 
профілактики виникнення сповільнено-консолідуючих переломів та хибних 
суглобів», винахідники – М.Л.Головаха, М.В.Сікорська, С.М.Краснопьоров, 
І.В.Діденко, Ю.К.Ременюк, В.В.Душенко, патентовласники – ЗДМУ і 
М.Л.Головаха, М.В.Сікорська, С.М.Краснопьоров, І.В.Діденко. 

7. Патент України № 109848 від 12.09.2016 на корисну модель «Спосіб 
лікування псоріазу», винахідники – В.П.Федотов, Аббуд Аймен, 
В.О.Кірієнко, патентовласники – ЗДМУ і В.П.Федотов, В.О.Кірієнко. 

8. Патент України № 110662 від 25.10.2016 на корисну модель «Спосіб 
центральної лімфодисекції шиї при високодиференційованому раку 
щитоподібної залози», винахідники – С.М.Завгородній, А.І.Рилов, 
М.Б.Данилюк, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

9. Патент України № 110711 від 25.10.2016 на корисну модель «Спосіб 
лікування хворих на хронічну ішемію мозку з психоемоційними розладами», 
винахідник – А.В.Демченко, патентовласники – ЗДМУ і автор. 

10. Патент України № 110912 від 25.10.2016 на корисну модель  
«Спосіб діагностики вегетативної дисфункції у хворих на хронічну ішемію 
мозку», винахідники – А.В.Демченко, О.В.Ромалійська, патентовласники – 
ЗДМУ і автори. 

11. Патент України № 111529 від 10.11.2016 на корисну модель  
«Спосіб проведення холецистектомії після міні-лапаротомії при 
неможливості накладання затискача Люера на кишеню Гартмана у хворих на 
гострий холецистит», винахідники - О.В.Капшитар, О.А.Капшитар, 
патентовласники – ЗДМУ і автори. 

12. Патент України № 111828 від 25.11.2016 на корисну модель «Спосіб 
лікування гідронефрозу у дітей», винахідники – В.О.Дмитряков, 
В.М.Свєкатун, М.С.Стоян, В.Д.Поліщук, патентовласники – ЗДМУ і 
В.О.Дмитряков. 

13. Патент України № 111827 від 25.11.2016 на корисну модель «Спосіб 
діагностики порушень систолічної функції міокарду правого шлуночка при 
хронічному обструктивному захворюванні легень», винахідники – 
С.Я.Доценко, О.В.Яценко, патентовласники – ЗДМУ і автори. 
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14. Патент України № 112288 від 12.12.2016 на корисну модель «Спосіб 
моделювання внутрішньоплідної дії глюкокортикоїдів», винахідники – 
М.А.Волошин, Є.О.Аравіцький, П.В.Богданов, А.В.Чернявський, 
патентовласники – ЗДМУ і автори. 

15. Патент України № 113175 від 10.01.2017 на корисну модель  
«Спосіб пренатальної діагностики вродженої гідронефротичної 
трансформації нирок плоду», винахідники - О.В.Спахі, О.Д.Кокоркін, 
патентовласники – ЗДМУ і автори. 

16. Патент України № 113421 від 25.01.2017 на корисну модель  
«Спосіб діагностики підвищеного ризику інсульту у хворих на гіпертонічну 
хворобу», винахідники – В.В.Сиволап, С.П.Жеманюк, патентовласники – 
ЗДМУ і автори. 

17. Патент України № 114196 від 27.02.2017 на корисну модель «Спосіб 
лікування вугрової хвороби, ускладненої кандидозною інфекцією», 
винахідники - В.П.Федотов, Яакубі Ранда, Г.В.Носонова, патентовласники – 
ЗДМУ і В.П.Федотов, Г.В.Носонова. 

18. Патент України № 114594 від 10.03.2017 на корисну модель «Спосіб 
лікування псоріазу із супутньою артеріальною гіпертензією», винахідники – 
Г.І.Макуріна, В.А.Візір, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

19. Патент України № 114736 від 10.03.2017 на корисну модель  
«Спосіб прогнозування розвитку несприятливих кардіоваскулярних подій 
протягом трьох років у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного 
ґенезу зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та нирковою 
дисфункцією», винахідники – Сиволап В.Д., Лашкул Д.А.,  патентовласники – 
ЗДМУ і автори. 

20. Патент України № 115203 від 10.04.2017 на корисну модель  
«Спосіб лікування рецидивного хіміорадіорезистентного раку ротового 
відділу глотки», винахідники - В.І.Троян, О.В.Лобова, патентовласники – 
ЗДМУ і автори. 

21. Патент України № 115202 від 10.04.2017 на корисну модель «Спосіб 
прогнозування тяжкості променевих реакцій слизової оболонки гортані»,  
винахідники  - В.І.Троян, І.О.Сінайко, патентовласники – ЗДМУ  і автори. 

22. Патент України № 115256 від 10.04.2017 на корисну модель «Спосіб 
визначення киснево-транспортної енергоструктурної недостатності»,   
винахідники - Г.А.Шифрін, О.М.Бойцова, К.В.Серіков, патентовласники – 
ЗДМУ і Г.А.Шифрін, О.М.Бойцова. 

23. Патент України № 115257 від 10.04.2017 на корисну модель «Спосіб 
визначення мікроциркуляторно-мітохондріальної енергоструктурної 
недостатності», винахідники - Г.А.Шифрін, О.М.Бойцова, К.В.Серіков, 
патентовласники – ЗДМУ і Г.А.Шифрін, О.М.Бойцова 

24. Патент України № 115289 від 10.04.2017 на корисну модель «Спосіб 
лікування токсокарозної інвазії у дітей з рекурентними захворюваннями 
дихальної системи», винахідники – О.А.Дралова, О.В.Усачова, 
патентовласники – ЗДМУ і автори. 
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25. Патент України № 115322 від 10.04.2017 на корисну модель  
«Спосіб ранньої діагностики ішемічних порушень міокарду у осіб, що 
потребують диференційної діагностики больового синдрому у ділянці 
серця», винахідники – В.І.Кривенко, І.С.Качан, Е.В.Котляревська, 
А.А.Салівон-Гончаренко, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

26. Патент України № 115720 від 25.04.2017 на корисну модель «7-n-
метилбензил-8-бензиліденгідразінотеофілін, який виявляє антигіпоксичну та 
антиоксидантну дії», винахідники – Л.В.Євсєєва, М.І.Романенко, С.В.Павлов, 
Д.А.Васильєв, патентовласники – ЗДМУ і автори. 

27. Патент України № 116186 від 10.05.2017 на корисну модель  
«Спосіб оцінки інтеграції трансплантату передньої хрестоподібної  
зв’язки», винахідники – С.М.Краснопьоров, М.Л.Головаха,  патентовласники – 
ЗДМУ і автори. 

28. Патент України № 108149 від 11.07.2016 на корисну модель «Спосіб 
прогнозування рецидиву менінгіоми головного мозку», винахідники – 
С.І.Тертишний, В.Є.Вотєва, патентовласник – ЗДМУ. 

29. Патент України № 108321 від 11.07.2016 на корисну модель «Спосіб 
виявлення двовалентного заліза в біопсійному матеріалі», винахідники – 
В.О.Туманський, С.В.Фень, патентовласник – ЗДМУ. 

30. Патент України № 109014 від 10.08.2016 на корисну модель 
«Застосування S-заміщених 3-R-6-тіооксо-6,7-дигідро-2Н-[1,2,4]триазино[2, 
3-с]хіназолін-2-онів як активної основи лікарських засобів з 
кардіопротекторною, протиішемічною і антиоксидантною дією», 
винахідники – О.Ю.Воскобойник, С.І.Коваленко, І.Ф.Бєленічев, Г.Г.Берест, 
патентовласник – ЗДМУ. 

31. Патент України № 112148 від 12.12.2016 на корисну модель «Спосіб 
визначення ступеня стеатозу в біоптатах печінки», винахідники – 
В.О.Туманський, С.В.Фень, патентовласник – ЗДМУ. 

32. Патент України № 112149 від 12.12.2016 на корисну модель «Спосіб 
профілактики побічних реакцій внаслідок дії протитуберкульозних 
препаратів ІІ ряду у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень», 
винахідник - О.М. Разнатовська, патентовласник – ЗДМУ. 

33. Патент України № 112151 від 12.12.2016 на корисну модель «Спосіб 
корекції вторинної ендогенної інтоксикації у хворих на хіміорезистентний 
туберкульоз легень», винахідник - О.М. Разнатовська, патентовласник – 
ЗДМУ. 

34. Патент України № 112289 від 12.12.2016 на корисну модель  
«Спосіб прогнозування ризику невдачі лікування у хворих на вперше 
діагностований туберкульоз легень при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ», 
винахідники – О.М. Разнатовська, Р.М. Ясінський, патентовласник – ЗДМУ.  

35. Патент України № 112290 від 12.12.2016 на корисну модель «Спосіб 
моделювання фізіологічного ремоделювання міокарда у дрібних гризунів», 
винахідники – Ю.М.Колесник, О.В.Ганчева, А.В.Абрамов, Т.В.Іваненко, 
М.І.Федотова, М.В.Данукало, патентовласник – ЗДМУ. 
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36. Патент України № 113010 від 10.01.2017 на корисну модель «Спосіб 
прогнозування ефективності лікування хворих на вперше діагностований 
туберкульоз легень», винахідники - О.М.Разнатовська, Р.М.Ясинський, 
патентовласник – ЗДМУ. 

37. Патент України № 113570 від 10.02.2017 на корисну модель «Спосіб 
прогнозування перебігу захворювання у хворих на рецидиви туберкульозу 
легень при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ», винахідники - Р.М.Ясинський, 
О.М.Разнатовська, патентовласник – ЗДМУ. 

 
Отримано 4 свідоцтва про реєстрацію авторських прав: 
1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70296, дата 

реєстрації 06.02.2017, науковий твір «Оглядова карта стоматологічного 
хворого», автор В.В.Чернявський. 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70297, дата 
реєстрації 06.02.2017, науковий твір «Анкета опитування фахівців 
стоматологічного профілю», автор В.В.Чернявський. 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 71412, дата 
реєстрації 14.04.2017, науковий твір «Парфумерно-косметичні засоби», 
автори С.І.Коваленко, Л.І.Кучеренко, А.Ф.Власенко, Л.Г.Черковська, 
О.В.Кривошей, О.Ю.Воскобойник, Г.І.Ткаченко, А.К.Білий. 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 71592, дата 
реєстрації 24.04.2017, науковий твір «Комплексометрія у фармацевтичному 
аналізі», С.І.Коваленко, С.О.Васюк, О.О.Портна. 

 
Отримано 12 позитивних рішень про видання патентів: 
1. «Похідні 5-феніл-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіонів, що проявляють 

діуретичну активність», Україна, заявка № а201600767 на винахід, дата 
пріоритету 01.02.2016. Рішення про видачу патенту України на винахід  
від 26.04.2017. Винахідники – Є.Г.Книш, О.І.Панасенко, Є.С.Пругло,  
заявник – ЗДМУ. 

2. «Амоній 2-((4-аміно-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-тріазол-3-
іл)тіо)ацетат, який проявляє діуретичну активність», Україна, заявка  
№ а201600765 на винахід, дата пріоритету 01.02.2017. Рішення про видачу 
патенту України на винахід від 24.04.2017. Винахідники – Є.Г.Книш, 
О.І.Панасенко, А.А.Сафонов, заявник – ЗДМУ. 

3. «Адамантан -1-амоній 2-((5-адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-
тріазол-3-іл)тіо)ацетат, який проявляє діуретичну активність», Україна, 
заявка № а201600766 на винахід, дата пріоритету 01.02.2016. Рішення про 
видачу патенту України на винахід від 14.04.2017. Винахідники – Є.Г.Книш, 
О.І.Панасенко, В.М.Одинцова, А.А.Сафонов, заявник – ЗДМУ. 

4. «Диетиламоній 4-(((3-((1н-тетразол-1-іл)метил)-4-феніл-4,5-дигідро-
1Н-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)метил)бензоат, що виявляє антигіпоксичну 
активність»,Україна, заявка № а201604948 на винахід, дата пріоритету 
04.05.2016. Рішення про видачу патенту України на винахід від 24.03.2017. 
Винахідники – Ю.С.Гуліна, А.Г.Каплаушенко, Є.С.Пругло, заявники –  
ЗДМУ і автори. 
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5. «3-бензил-7-[4-феніл-5-меркапто-1,2,4-тріазол-3-іл)метил]-8-
пропілксантин, який виявляє протигрибкову дію», Україна, заявка  
№ u201610914 на корисну модель, дата пріоритету 31.10.2016. Рішення про 
видачу патенту України на корисну модель від 24.02.2017. Винахідники – 
К.В.Александрова, Є.К.Михальченко, С.В.Левіч, О.М.Камишний, 
Н.М.Поліщук, заявники – ЗДМУ і автори. 

6. «Спосіб оцінки перебудови трансплантату передньої хрестоподібної 
зв’язки», Україна, заявка № u201611787 на корисну модель, дата пріоритету 
21.11.2016. Рішення про видачу патенту України на корисну модель від 
20.02.2017. Винахідники – С.М.Краснопьоров, М.Л.Головаха, І.В.Діденко, 
заявники – ЗДМУ і автори. 

7. «8-(4-Бромобензиліден)гідразино-7-(4-метилбензил)-1,3-диметилксантин, 
який виявляє спазмолітичну та протизапальну дію», Україна, заявка  
№ u201613309 на корисну модель, дата пріоритету 26.12.2016. Рішення про 
видачу патенту України на корисну модель від 04.04.2017. Винахідники – 
М.І.Романенко, Д.Г.Іванченко, О.П.Матвійчук, Б.А.Самура, А.В.Таран, 
заявники – ЗДМУ і – М.І.Романенко, Д.Г.Іванченко. 

8. «Спосіб вибору тактики лікування первинного 
гіперальдостеронізму», Україна, заявка № u201613419 на корисну модель, 
дата пріоритету 27.12.2016. Рішення про видачу патенту України на корисну 
модель від 11.04.2017. Винахідники – О.С.Никоненко, А.О.Никоненко, 
О.О.Подлужний, І.В.Русанов, А.М.Матерухін, А.Л.Макаренков, І.В.Зубрик,  
заявники – ЗДМУ і О.С.Никоненко, А.О.Никоненко, О.О.Подлужний, 
А.М.Матерухін, І.В.Зубрик. 

9. «Спосіб лікування хронічної сенсоневральної приглухуватості та 
вушного шуму», Україна, заявка № u201701141 на корисну модель, дата 
пріоритету 06.02.2017. Рішення про видачу патенту України на корисну 
модель від 05.05.2017. Винахідники – С.М.Худякова, Л.І.Бородавко, 
О.М.Маслова, заявники – ЗДМУ і автори. 

10. «Спосіб профілактики вивихів стегнового компоненту ендопротезу 
кульшового суглоба», Україна, заявка № u201701366 на корисну модель, дата 
пріоритету 13.02.2017. Рішення про видачу патенту України на корисну 
модель від 04.05.2017. Винахідники – С.О.Масленніков, М.Л.Головаха, 
І.М.Забєлін, А.О.Твердовський, заявники – ЗДМУ і С.О.Масленніков, 
М.Л.Головаха. 

11. «Спосіб профілактики рецидивуючих вивихів стегнового 
компоненту ендопротезу кульшового суглоба при великому дефекті 
суглобової капсули», Україна, заявка № u201701285 на корисну модель, дата 
пріоритету 13.02.2017. Рішення про видачу патенту України на корисну 
модель від 04.05.2017. Винахідники – С.О.Масленніков, М.Л.Головаха, 
І.М.Забєлін, А.О.Твердовський, заявники – ЗДМУ і С.О.Масленніков, 
М.Л.Головаха. 

12. «Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу у жінок в 
постменопаузальному періоді, хворих на ішемічну хворобу серця», Україна, 
заявка № u201701603 на корисну модель, дата пріоритету 20.02.2017. 
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Рішення про видачу патенту України на корисну модель від 17.05.2017. 
Винахідники – Н.С.Михайловська, І.О.Стецюк, Я.М.Михайловський, 
заявники – ЗДМУ і автори. 

 
Запропоновано 33 нововведення в практику охорони здоров’я: 
1. Пристрій для хірургічного лікування надсиндесмозних переломів 

дистанального відділу малогомілкової кістки з пошкодженням між 
гомілкового синдесмозу (кафедра травматології та ортопедії). Реєстраційний 
№ 2016. 

2. Спосіб лікування інфікованих ран у дітей (кафедра дитячої хірургії 
та анестезіології). Реєстраційний № 2016. 

3. Спосіб ранньої діагностики субклінічного ураження нирок у хворих 
на хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу (кафедра внутрішніх 
хвороб 1). Реєстраційний № 2016. 

4. 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-метил-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо-N’-антрацен-
9-ілметилен)ацетогідразид, який проявляє актопротекторну активність 
(кафедра токсикологічної та неорганічної хімії). Реєстраційний № 2016. 

5. Калій-2-(5-адамантил-4-феніл-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетат, який 
проявляє аналгетичну активність (кафедра токсикологічної та неорганічної 
хімії). Реєстраційний № 2016. 

6. Похідні 1,2,4-триазол-3-тіолів, що проявляють аналгетичну 
активність (кафедра токсикологічної та неорганічної хімії). Реєстраційний  
№ 2016. 

7. Похідні 5-гетерил-1,2,4-триазол-3-тіолів, що проявляють 
протимікробну активність (кафедра токсикологічної та неорганічної хімії). 
Реєстраційний № 2016. 

8. Солі 2-(4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-
ілтіо)оцтової кислоти, які проявляють актопротекторну активність (кафедра 
токсикологічної та неорганічної хімії). Реєстраційний № 2016. 

9. Спосіб синтезу 3-арил-2-((3-(3-арил)-1,2,4-триазол-5-іл)тіо)-проп-2-
ен-1-олів (кафедра токсикологічної та неорганічної хімії). Реєстраційний  
№ 2016. 

10. Спосіб діагностики порушень стану імунітету у хворих на 
хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень (кафедра фтизіатрії і 
пульмонології). Реєстраційний № 2016. 

11. Спосіб лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з 
неалкогольною жировою хворобою печінки (кафедра загальної практики - 
сімейної медицини). Реєстраційний № 2016. 

12. Спосіб прогнозування рецидиву менінгіоми головного мозку 
(кафедра патологічної анатомії і судової медицини). Реєстраційний № 2016. 

13. Спосіб виявлення двовалентного заліза в біопсійному матеріалі 
(кафедра патологічної анатомії і судової медицини). Реєстраційний № 2016. 

14. 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-N’-(4-
флуорбензиліден)ацетогідразид, який проявляє антигіпоксичну активність 
(кафедра токсикологічної та неорганічної хімії). Реєстраційний № 2016. 
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15. Похідні 5-гетерил-1,2,4-тріазол-3-тіолу, що проявляють 
протигрибкову активність (кафедра токсикологічної та неорганічної хімії). 
Реєстраційний № 2016. 

16. Застосування 1,2,2-триметил-3-(3-R-2-оксо-2H-[1,2,4]триазино[2,3-
с]хіназолін-6-іл)циклопентан-1-карбонових кислот як агентів, що проявляють 
гіпоглікемічну активність (кафедра органічної і біоорганічної хімії). 
Реєстраційний № 2016. 

17. Застосування N-циклоалкіл- або N-циклоалкарил-2-[(8-R1-9-R2-10-
R3-3-R-2-оксо-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолін-6-іл)тіо]ацетамідів як 
активної основи лікарських препаратів противірусної дії щодо штамів 
Influenza virus типів A та B (кафедра органічної і біоорганічної хімії). 
Реєстраційний № 2016. 

18. Методи синтезу 6-моно- та 6,6-дизаміщених 3-R-8-R3-9-R4-10-R5-11-
R6-6,7-дигідро-2H-[1,2,4]триазино[2,3-с]хіназолін-2-онів (кафедра органічної і 
біоорганічної хімії). Реєстраційний № 2016. 

19. Методи синтезу заміщені 3-R-2H-бензо[е][1,2,4]триазино[2,3-
с][1,2,3]триазин-2-онів (кафедра органічної і біоорганічної хімії). 
Реєстраційний № 2016. 

20. Хірургічний спосіб профілактики гіпопаратиреозу в ранньому 
післяопераційному періоді, при виконанні центральної лімфодисекції шиї, 
шляхом збереження вен нижнього щитоподібного сплетіння (кафедра 
хірургії та анестезіології ФПО). Реєстраційний № 2016. 

21. Спосіб діагностики та профілактики гіпопаратиреозу у ранньому 
післяопераційному періоді при виконанні тиреоїдектомії та лімфатичної 
дисекції шиї (кафедра хірургії та анестезіології ФПО). 

22. Cпосіб прогнозування ефективності лікування хворих на вперше 
діагностований туберкульоз легень (кафедра фтизіатрії і пульмонології). 

23. Спосіб діагностики прогресування міопії (кафедра офтальмології). 
24. Спосіб корекції вторинної ендогенної інтоксикації у хворих на 

хіміорезистентний туберкульоз легень (кафедра фтизіатрії і пульмонології). 
25. Спосіб лікування сповільнено-консолідуючих переломів та хибних 

суглобів (кафедра травматології та ортопедії). 
26. Спосіб оцінки відновлення функції нижньої кінцівки після пластики 

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

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

28. Спосіб прогнозування ризику невдачі лікування у хворих на вперше 
діагностований туберкульоз легень при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ 
(кафедра фтизіатрії і пульмонології). 

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

30. Спосіб профілактики побічних реакцій внаслідок дії 
протитуберкульозних препаратів ІІ ряду у хворих на хіміорезистентний 
туберкульоз (кафедра фтизіатрії і пульмонології). 
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31. Спосіб діагностики порушень систолічної функції міокарда правого 
шлуночка при хронічному обструктивному захворюванні легень (кафедра 
внутрішніх хвороб 3). 

32. Спосіб лікування токсокарозної інвазії у дітей з рекурентними 
захворюваннями дихальної системи (кафедра дитячих інфекційних хвороб). 

33. Пропіл 3-((5-((1Н-тетразол-1-іл)метил-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-
іл)тіо)пропанімідату гідрогенхлорид, що проявляє гіпоглікемічну активність 
(кафедра фізколоїдної хімії). 

 
Видано 10 інформаційних листів: 
1. 3-(гексилтіо)-4-метил-5-(тіофен-2-ілметил)-4н-1,2,4-тріазол, який 

проявляє протимікробну активність (кафедра токсикологічної та неорганічної 
хімії). Реєстраційний № 222-2014. 

2. Виготовлення крему для зовнішнього застосування з діючою 
речовиною міноксиділом в умовах аптеки (кафедра технології ліків). 
Реєстраційний № 56-2016. 

3. Виготовлення мазі назальної з діючою речовиною вазопресин в 
умовах аптеки (кафедра технології ліків). Реєстраційний № 54-2016. 

4. Виготовлення супозиторіїв з діючої речовиною празіквантел в 
умовах аптеки (кафедра технології ліків). Реєстраційний № 55-2016. 

5. Застосування антиоксидантної терапії у якості протектора та 
коректора гематологічної токсичності хіміотерапії раку молочної залози 
(кафедра фармакології та медичної рецептури). Реєстраційний № 209-2016. 

6. Комплексне лікування хронічної ішемії мозку з психоемоційними 
розладами (кафедра нервових хвороб). Реєстраційний № 161-2016. 

7. Метод прогнозування ускладнень вагітності і пологів у жінок із 
пролонгованою вагітністю (кафедра акушерства та гінекології). 
Реєстраційний № 105-2017. 

8. Метод стратифікації індивідуального перинатального ризику та 
раціоналізації персоналізованної акушерської стратегії в умовах 
багатоплідної вагітності (кафедра акушерства та гінекології). Реєстраційний 
№ 106-2017. 

9. Оптимізація вибору методу гормональної контрацепції у жінок з 
надлишковою масою тіла (кафедра акушерства, гінекології та 
репродуктивного здоров’я ФПО). Реєстраційний  № 324-2016. 

10. Раціональне та безпечне застосування препаратів протисудомної 
терапії з урахуванням вмісту відновлених інтермедіатів тіол-дисульфідної 
системи в умовах еквівалентів епілепсії (кафедра фармакології та медичної 
рецептури). Реєстраційний № 366-2015. 

 
Видано 8 методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України: 
1. Вибір тактики лікування лейоміоми матки в залежності від  

типу її ангіоархітектоніки / Луценко Н.С., Резніченко Г.І., Євтерева І.О., 
Шаповал О.С., Олійник Н.С., Руденко Д.М., Яремчук О.М. – К., 2016. – 32с.  
(Реєстраційний № 80.15/52.16). 
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2. Визначення активного фармацевтичного інгредієнту піперидиній 
{[5-(2-фуран)-4-феніл-4н-1,2,4-триазол-3-іл] тіо) ацетату та його домішок / 
Коцюмбас І.Я., Варинський Б.О., Панасенко О.І., Книш Є.Г., Парченко В. В. – 
К., 2016. – 26 с. (Реєстраційний 146.16/ 28.17). 

3. Доклінічне вивчення специфічної активності потенційних лікарських 
засобів первинної та вторинної нейропротекції / Чекман І.С., Бєлєнічев І.Ф., 
Нагорна О.О., Горчакова Н.О., Лук’янчук В.Д., Бухтіярова Н.В.,  
Горбачова С.В. – К., 2016. – 80 с. (Реєстраційний № 2016). 

4. Лікування наркологічної патології методом електросудомної терапії / 
Чугунов В.В., Пінчук І.Я., Підкоритов В.С., Табачніков С.І.,  Столяренко А.М., 
Данілевська Н.В. – К., 2016. – 30 с. (Реєстраційний № 27.17/36.17).   

5. Морфологічні та технічні аспекти використання електротермічного 
та ультразвукового методів підготовки лівої внутрішньої грудної артерії для 
прямої реваскуляризації міокарда / Никоненко О.С., Осауленко В.В., 
Поліщук Д.В. – К., 2016. – 24 с. (Реєстраційний № 2016). 

6. Розрахунок професійного ризику при популяційному дослідженні 
для працівників зайнятих у шкідливих умовах праці / А.І Севальнєв,  
Л.П. Шаравара, А.Є.Горбань, Л.І.Закрутько, Л.М.Новгородська – К., 2016. – 
26 с. (Реєстраційний № 09.16/39.16). 

7. Спосіб покращення переносимості протитуберкульозної 
поліхіміотерапії у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень /  
Ю.І. Фещенко, О.М. Разнатовська, Н.А. Гріцова – К., 2016. – 16 с. 
(Реєстраційний №52.16/147.16). 

8. Хронічна ішемія мозку: оптимізація діагностики та лікувальної 
тактики / А.В.Демченко – К., 2016. – 32 с. (Реєстраційний № 53.16/163.16). 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ФОРУМІВ 

 
З вересня 2016 року по червень 2017 року проведено 14 наукових 

форумів: 
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна діагностика 

і лікування генетичної патології» (22 вересня 2016 р.) 
• Науково-практичний семінар «Медичні стандарти лікування 

внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря» (28 вересня  
2016 р.) 

• Науково-методична відеоконференція з міжнародною участю 
«Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2016»  
(13-14 жовтня 2016 р.) 

• Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука і практика.  
25 років розвитку і досягнень», присвячена 25 річчю створення  
КУ «Обласний медичний центр репродуктивного здоров’я людини 
Запорізької обласної Ради» (20 жовтня 2016 р.) 

• Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 
дитячої гінекології» (24 листопада 2016 р.) 
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• Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Фундаментальні та клінічні аспекти фармакології (пам’яті 
професора В.В.Дунаєва)» (24-25 листопада 2016 р.) 

• Всеукраїнська науково - практична конференція «Здобутки 
теоретичної медицини – в практику охорони здоров'я - 2017» (23-24 березня 
2017 р.) 

• Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 
дитячої гінекології» (20 квітня 2017 р.) 

• Всеукраїнська науково-практична конференція «Функція і естетика 
щелепно-лицевої ділянки» (28-29 квітня 2017 р.) 

• Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 
косметології та дерматології» (28-29 квітня 2017 р.) 

• Навчально-методична конференція «Технології дистанційного 
навчання у медичній освіті: від віртуальності до реальності» (5 травня 2017 р.) 

• Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 
студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації – 
2017» (11-12 травня 2017 р.) 

• Науково-практична конференція «Актуальні питання 
репродуктивного здоров’я в сучасних умовах» (25 травня 2017 р.) 

• Науково-практична конференція «Сучасні аспекти надання екстреної 
медичної допомоги» (15-16 червня 2017 р.). 

 
НАУКОВЕ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 
Участь у міжнародних програмах і стажуваннях за грантами 
У 2016 році за виграними грантами науковці ЗДМУ стажувалися в 

Іспанії (проф. Головаха М.Л., проф. Івченко Д.В., доц. Чорний В.М. –  
17 конгрес Європейського товариства спортивної травматології, хірургії 
колінного суглоба і артроскопії (ESSKA), Барселона; проф. Шевченко А.І., 
ас. Каджоян А.В. – міжнародний семінар онкологів, Барселона; проф. 
Крайдашенко О.В. – Європейський семінар з фармакології, Мадрид;  
проф. Колесник Ю.М. – Севілья; проф. Візір В.А.), Нідерландах (проф. 
Головаха М.Л. – навчальний курс з хірургії стопи, Амстердам), Франції 
(проф. Рябоконь О.В. – міжнародний семінар інфекціоністів, Париж; доц. 
Колеснік О.П. – школа з торакальної хірургії, Еланкурт; проф. Головаха М.Л. – 
навчальний курс з ендопротезування плечового суглоба, Париж), Австрії 
(доц. Пахольчук О.П. – семінар з дитячої алергології та імунології, 
Зальцбург; проф. Недельська С.М., ас. Бессікало Т.Г. – міжнародний семінар 
з алергології, Відень), Німеччині (проф. Візір В.А., доц. Садомов А.С., доц. 
Демиденко О.В. – школа кардіологів, Франкфурт; Поплавська І.О. – зустріч 
користувачів технологій; проф. Головаха М.Л. – навчальний курс з хірургії 
стопи, Штутгарт; ас. Краснопьоров С.М. – навчання в хірургічній артроскопії 
і артропластиці, Нойс; доц. Губарь А.О. – конгрес європейської асоціації 
урологів, Мюнхен), Угорщині (проф. Візір В.А., ас. Гончаров О.В. – 
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міжнародний семінар з кардіології, Будапешт; доц. Івахненко Д.С. – 
міжнародний семінар анестезіологів, Будапешт; асист. Заїка І.В. – семінар з 
внутрішньої медицини, Будапешт), Італії (доц. Садомов А.С. – школа з 
кардіології, Рим), Туреччині (ас. Гончаров О.В., ас. Полякова Г.В. – семінар з 
внутрішньої медицини, Стамбул), Великобританії (проф. Рябоконь О.В., доц. 
Іпатова Д.П. – Європейський конгрес гепатологів, Лондон; доц. Сичов Р.О., 
доц. Черковська О.С., Філатова О.О., доц. Юрченко І.О. – Університет 
Святого Георга, м. Лондон; доц. Цибульська Т.Є., ас. Поплавська І.О.,  
ас. Безуглий М.Б. – семінар з офтальмології, Лондон; проф. Візір В.А.), 
Румунії (доц. Воротинцев С.І. – Європейський конгрес анестезіологів, Сіная; 
доц. Черковська О.С., ас. Філатова О.О. – семінар з програми Горизонт 2020, 
Бухарест), Греції (проф. Сиволап В.В. – Європейський конгрес кардіологів, 
Афіни; проф. Рижов О.А., доц. Сичов Р.О., доц. Черковська О.С., Філатова Г.Є. – 
університет Аристотеля, Салоніки), Швеції (доц. Воротинцев С.І. – 
Європейський конгрес анестезіологів, Стокгольм), Болгарії (проф. Круть Ю.Я., 
Юрченко І.О. – медичний університет м. Пловдив), Чехії (доц. Антипенко Л.М. – 
Карлов Університет; доц. Ніконенко А.О., доц. Сичов Р.О., Філатова О.О., 
доц. Юрченко І.О. – Університет в Остраві; ас. Кузнєцов А.А., доц. Фурик О.О. – 
університет ім. Палацького у м. Оломоуц), США (ст. викл. Антипенко О.М. – 
літня школа з фармакології, Джексон; проф. Кривенко В.І. – програма 
ділового стажування (SABIT)), Данії (проф. Недельська С.М. – літня школа з 
алергології, Копенгаген; Однокоз О.В. – Далласький університет),  
Польщі (доц. Пахольчук О.П. – Європейський конгрес імунологів, Краків; 
Авраменко М.О. – Вроцлавський медичний університет; ас. Кузнєцов А.А. – 
Лодзький інститут інформатики; доц. Візір І.В., доц. Садомов А.С. – 
центральний клінічний госпіталь МВС у Варшаві; доц. Колесник Ю.М. – 
Вроцлавський медичний університет; проф. Візір В.А., доц. Деміденко О.В., 
ас. Овська О.Г., ас. Долінна М.О. – клінічна лікарня Немовляти Ісуса  
м. Варшави), Грузії (доц. Шеховцева Т.Г., ас. Овська О.Г., ас. Долінна М.О. –
конгрес нефрологів СНД, Тбілісі), Казахстані (проф. Рижов О.А., доц. 
Мельникова О.В., доц. Черковська О.С., доц. Фурик О.О., доц. Філатова О.О. – 
Карагандинський державний медичний університет), Латвії (проф. Візір В.А., 
доц. Садомов А.С.), Естонії (доц. Одинцова В.М., доц. Юрченко І.О. – 
Талліннський медичний коледж). 

 
Міжнародні наукові проекти, спільно з іноземними партнерами 
З 2014 по 2016 рр. ЗДМУ був учасником колективного Гранту 

«Strengthening the transversal capacity of health actors in the fight against 
tuberculosis and multi-drug resistance in Zaporozhye region, Ukraine (SHAFTB-
UA)» «Посилення потенціалу органів охорони здоров’я у боротьбі с 
туберкульозом та полірезистентним туберкульозом у Запорозькій області» з 
фонду Мер’є (Франція). В 2016 році з Франції за грантом отримано наукове 
обладнання для забору матеріалу для генотипування на суму 452 тис. 807 грн.  
З березня 2016 р. на кафедрі фтизіатрії і пульмонології та кафедрі 
мікробіології ЗДМУ за цим грантом реалізувався проект «Оцінка 
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впровадження GenoType MTBDR plus для ранньої діагностики 
мультирезистентних форм туберкульозу у Запорізькій області, Україна».  

У 2016 році кафедри інфекційних хвороб і дитячих інфекційних хвороб 
отримали грант Євросоюзу ЕРБ СПТБ «Нові підходи до діагностики 
основних клінічних форм ентеровірусної інфекції у дорослих та дітей» на 
суму 12 тис. доларів США з обґрунтування клініко-лабораторних критеріїв 
ранньої діагностики відповідної форми ентеровірусної інфекції і прогноз 
розвитку форм з ураженням нервової системи  і укладеннями захворювань. 

З 2015 року реалізується проект № 561583-EPP-1-2015-1-KZ-EPPKA2-
CBHE-JP (2015-2944/001-001) TAME-training against medical error (Навчання 
на медичних помилках) програми Erasmus+КА2. Загальна вартість проекту 
27 650 000,00 грн. У 2016 році ЗДМУ для реалізації цього проекту отримав  
16 тис. 565€. 

З 2012 по 2016 роки університет був учасником проекту TEMPUS IV 
«Створення Міжрегіональної мережі національних центрів медичної освіти, 
головним напрямом діяльності яких є впровадження проблемно-
орієнтованого навчання із застосуванням віртуальних пацієнтів», що 
фінансувався Європейським Союзом. Університет отримав 200 тис.€, 
відповідно до програми проекту розгорнув сервер SharePoint на базі хмарних 
технологій та інструментальне середовище "Open Labyrinth" і створив 53 
кейси проблемно-орієнтованого навчання студентів. Обладнано сенсорними 
дошками, ноутбуками, комп'ютерами і відеокамерами 5 навчальних кімнат. 
Проведено 16 вебінарів з впровадження проекту ePBLnet програми TEMPUS 
серед учасників проекту (Україна, Казахстан, Грузія, Греція, Англія) з 
використанням програми OmniJoin. У рамках реалізації проекту проведена 
міжнародна конференція з метою дисемінації та впровадження досвіду 
застосування інноваційних технологій у медичній освіті: проблемно-
орієнтоване та віртуальне навчання. Результатом цієї конференції стало 
укладання угоди з 6 вузами України. 

Спільно з Університетом Палацького у Оломоуці (Чеська республіка) 
ЗДМУ протягом 2016-2017 р.р. виконує проект «Підтримка поліпшення 
якості вищої освіти в Україні», що фінансується урядом Чеської Республіки. 
З 17 по 28 жовтня 2016 р. п’ятеро співробітників ЗДМУ пройшли двотижневе 
стажування з розвитку демократизації вищої освіти в Україні, сприяння 
розвитку міжнародної мобільності.  

З 2015 року ЗДМУ бере участь в проекті «Erasmus+» у двох напрямках:  
- «Polski Erasmus+dla Ukrainy medycznej», в рамках якого відбувається 

стажування, спільні науково-дослідні проекти та конференції студентів, 
магістрантів, аспірантів, викладачів. За звітний період у польських ВНЗ 
пройшли стажування 2 викладачі та 19 студентів; 

- у рамках програми Erasmus+ укладені договори на 2015-2020 р.р.  
про обмін студентами і викладачами з Талліннським коледжем охорони 
здоров'я (Естонія), університетом в Самсуні (Туреччина), університетом 
прикладних наук в Утені (Литва), Вроцлавським медичним університетом 
(Польща) та Медичним університетом в Пловдиві (Болгарія). За звітний 
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період 2 викладачі ЗДМУ та 3 викладачі Талліннського коледжу охорони 
здоров'я (Естонія) пройшли стажування з повним покриттям витрат за  
рахунок коштів ЄС. 

У рамках програми «Erasmus+» ЗДМУ подав дві заяви на отримання 
гранту ЄС для 4 проектів за участю європейських, азійських країн та країн 
східноєвропейського партнерства. 

Отримано підтвердження про готовність до співпраці та партнерства у 
рамках «Горизонт 2020» від Університету в Самсуні (Туреччина), 
Вроцлавського медичного університету (Польща), Талліннського коледжу 
охорони здоров'я (Естонія), Медичного університету в Пловдиві (Болгарія), 
Університету в Остраві (Чехія) та Медичного університету в Білостоку 
(Польща). Налагоджені взаємини з Національними контактними пунктами за 
проектом «Горизонт 2020» у  Києві, Ужгороді та Одесі. 

На наступних п’ять років продовжили партнерську співпрацю 
Вроцлавський і Запорізький медичні університети 

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

світовий науковий простір, презентуючи результати науково-дослідної 
роботи на численних міжнародних конгресах, симпозіумах і конференціях.  
У 2016 році 13 докторів наук/професорів (Волошин М.А., Сулаєва О.М.,  
Рижов О.А., Скибіна В.І., Козьолкін О.А., Недельська С.М., Головаха М.Л., 
Івченко Д.В., Шевченко А.І., Крайдашенко О.В., Візір В.А., Рябоконь О.В., 
Сиволап В.В.), а також та 21 доцент і кандидат наук (Гордієнко О.В., 
Тєлушко Я.В., Кузнєцов А.А., Колесник М.Ю., Садомов А.С., Носонова Г.В., 
Конакова О.В., Пахольчук О.П., Краснопьоров С.М., Чорний В.М.,  
Каджоян А.В., Бессікало Т.Г., Гончаров О.В., Івахненко Д.С., Заїка І.В., 
Іпатова Д.П., Воротинцев С.І., Шеховцева Т.Г., Овська О.Г., Долінна М.О.) 
брали участь у міжнародних конгресах, симпозіумах, тренінгах і 
конференціях. Співробітники університету виступили з доповідями і 
представили результати наукової та педагогічної діяльності на міжнародних 
наукових, науково-практичних та науково-педагогічних конференціях, що 
проходили в Греції, Франції, Німеччині, Ірландії, Казахстані, Словенії, 
Білорусі, Угорщині, Італії, Данії, Іспанії, Великобританії, Румунії, Швеції, 
Польщі, Грузії. 

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

підтримують сорок шість професорів і доцентів ЗДМУ, які є дійсними 
членами міжнародних Академій наук і міжнародних наукових товариств 
(доктори наук, професори Барковський Д.Є., Березін О.Є., Бєленічев І.Ф., 
Боярська Л.М., Візір В.А., Волошин М.А., Волошина І.М., Головаха М.Л., 
Губка О.В., Дмитряков В.О., Доценко С.Я., Жарких А.В., Завгородній С.М., 
Завгородня Н.Г., Іванько О.Г., Івченко Д.В., Клименко А.В., Клименко В.М., 
Колесник Ю.М., Колесник М.Ю., Круть Ю.Я., Леженко Г.О., Мазур І.А., 

http://zsmu.edu.ua/new_1190.html
http://zsmu.edu.ua/new_1190.html
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Михайловська Н.С., Недельська С.М., Никоненко О.С., Никоненко А.О., 
Панасенко О.І., Прийменко Б.О., Приходько О.Б., Рекалов Д.Г., Сиволап В.Д, 
Сиволап В.В., Сирцов В.К., Скибіна В.І., Сулаєва О.М., Туманський В.О., 
Турган О.Д., Федотов В.П., Чугунов В.В., Шифрін Г.А.; кандидати наук, 
доценти Барухович В.Я., Кравченко В. І., Кулинич О.В., Медведчук Г.Я., 
Сичов Р.О., Солов’юк О.О., Черепок О.О., Чорний В.М., Гайдаржі Є.І., 
Каджоян А.В., Захарчук О.В., Стешенко А.О., Кіосов О.М.). Вони 
представляють науковців України в Міжнародній Академії патології, у Нью-
Йоркській академії, Європейській асоціації з серцевої недостатності (ESC), 
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), 
Міжнародній Академії з інтегративної антропології, Міжнародній 
лінгвістичній Асоціації, Міжнародному товаристві патофізіологів, Всесвітній 
асоціації медицини катастроф, Європейській системі ORPHEUS, 
Європейському товаристві трансплантації, Асоціації фармацевтичних хіміків 
світу, Європейському товаристві патологів, Європейському товаристві 
кардіологів, Європейському респіраторному товаристві, Європейській 
асоціації акушерів-гінекологів, Європейській Федерації експериментальної 
морфології, Європейській ревматологічній асоціації, Європейській асоціації 
сімейних лікарів, Європейському панкреатологічному клубі (ЕРС), 
Міжнародній асоціації панкреатології (ІАР), Європейській асоціації 
ендоскопічної хірургії (EAES), Європейській асоціації черезпросвітньої 
хірургії (EATS), Європейській академії викладачів загальної практики, 
Європейській спілці медичних онкологів, Європейській спілці торакальних 
хірургів, Європейській мережі аероалергенного спостереження (EAN), 
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) та інших.   

 
У сфері міжнародного інформаційного співробітництва. 
Науковці університету підтримують міжнародні інформаційні зв’язки з 

вченими Брістольського університету (Великобританія), з вченими-
фахівцями Інституту хімічної токсикології штату Каліфорнія (США), з 
спеціалістами Асоціації ортопедів-травматологів, з дорадчим Комітетом 
Україна-Канада «Партнери в охороні здоров’я» (Оттава), з університетом 
Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка), з Ягеллонським університетом в 
Кракові (Польща) та іншими. 

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

 
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, 

ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 
 
У 2016-2017 н.р., згідно з Законом про Вищу освіту, Рада молодих 

вчених та Студентське наукове товариство Запорізького державного 
медичного університету об’єднані у Наукове товариство студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих вчених.  

Студенти та молоді вчені ЗДМУ активно брали участь у Європейських 
конгресах та програмах стажування, реалізовували грантові проекти. 
Д.мед.н., доц. Колесник, М.Ю., асп. Кузьо Н., викл. Федотова М., Данукало М. 
отримали гранти на участь з доповідями у Європейському конгресі 
кардіологів. Д.мед.н. Никоненко А.А. та доц. Гайдаржі О.Є. стажувалися в 
університетських клініках Німеччини. К.мед.н., доц. Пахольчук О.П. брала 
участь у Міжнародній школі алергологів (Польща).  

25-26 березня 2017 р. в Запорізькому державному медичному 
університеті проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт у галузі «Теоретична медицина». Перше місце здобув студент 
6 курсу 1 медичного факультету ЗДМУ – Гайсинський В.; 3 місце – 
студентка 6 курсу 1 медичного факультету ЗДМУ – Кабаченко В. Призові 
місця студенти ЗДМУ також здобули у конкурсах галузі «Фармація»  
та «Профілактична медицина» (Національний медичний університет  
ім. О.О. Богомольця, м. Київ), відповідно – Акопян Р.Р. – студентка 5 курсу 
фармацевтичного факультету ЗДМУ та Останіна О.А. – студентка 5 курсу  
1 медичного факультету ЗДМУ. 

Лауреатом премії Національної академії медичних наук України та 
Асоціації працівників медичних вузів України для студентів за значні успіхи 
в науковій діяльності стала студентка 4 курсу 1 медичного факультету 
Стрижак Ю. 

Члени наукового товариства студентів, аспірантів і докторантів взяли на 
себе значну частину організаційної роботи з підготовки і проведення 
Всеукраїнської студентської олімпіади з патофізіології, яка проходила в 
університеті  20-22 квітня. Учасники олімпіади з інших університетів 
ділилися у соціальних мережах захопленими відгуками про олімпіаду, чудову 
організацію і про матеріально-технічну базу ЗДМУ.   

11-12 травня 2017 р. проведено Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні 
аспекти медицини та фармації - 2017», присвячену Дню науки. На 
конференцію було подано понад 200 наукових доповідей науковців ЗДМУ, а 
також з усіх медичних університетів України та університетів Білорусі, 
Казахстану, Польщі. У рамках конференції працювала 21 секція з актуальних 
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питань фундаментальної та клінічної медицини, фармації, гуманітарних 
аспектів сучасної медичної науки. В рамках конференції започаткована нова 
секція «Правові та юридичні аспекти медицини, фармації». 

 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНЦТВО 

 
Організація навчання іноземних громадян потребує постійної і планової 

роботи, зокрема інформаційно-рекламної. Щорічно оновлюються і видаються 
достатніми тиражами рекламні буклети у друкованому та електронному 
вигляді російською та англійською мовами. Враховуючи, що у сучасному 
світі все більшу вагу має онлайн-інформація, у 2016-2017 році офіційний 
сайт університету доповнено додатковими мовними локаціями – 
французькою, іспанською, арабською та хінді, що відразу позитивно 
позначилося на охопленні аудиторії з далекого зарубіжжя. До розділу «Набір 
іноземних студентів» додана електронна форма для іноземних абітурієнтів та 
умови зарахування. До підрозділу «Партнери ЗДМУ» додана анкета для 
компаній, які бажають співпрацювати із ЗДМУ у сфері набору іноземних 
студентів на навчання.  

Значна кількість іноземних студентів в університеті є також результатом 
постійної роботи із зарубіжними фірмами, які здійснюють набір іноземних 
громадян на навчання, роботи з організації прийому іноземних делегацій і 
представників посольств. На сьогодні університет має 12 договорів з 
фірмами щодо набору іноземних громадян на навчання,  
2 з них укладені у 2016-17 рр. З 2017-2018 навчального року планується 
зарахування на навчання іноземних громадян без посередництва.    

У звітному періоді на І та ІІ міжнародних факультетах університету 
навчались 2071 іноземний громадянин із 39 країн світу. У 2016 р. до 
університету зараховано 698 іноземних громадян, з них 181 осіб – на  
І міжнародний факультет (довузівський етап навчання), 517 осіб – на  
ІІ міжнародний факультет. На етапі післядипломної освіти навчалось  
27 іноземних громадян, з них 22 клінічних ординаторів, 5 аспірантів. 

У 2016-2017 н.р. студенти прибули з  15 країн: з Індії – 905 осіб,  
Сирії – 4, Марокко – 654, Нігерії – 194, Болгарії – 92, Тунісу – 26, Росії – 6, 
Лівану – 9, Вірменії – 1, Кенії – 1, Іраку – 15, Танзанії – 1, Палестини – 3, 
Гани – 12, Узбекистану – 106, Туркменістану – 41, Шрі-Ланки – 5, 
Азербайджану – 27, Білорусі – 1, Еквадору – 96, Бангладешу – 2, Замбії – 14, 
Мадагаскару – 6, Намібії – 4, В’єтнаму – 1, Камеруну – 1, Колумбії – 4, 
Анголи – 6, Нігеру – 1, Таджикистану – 3, Уганди – 1, Йорданії – 13,  
Туреччини – 3, Німеччини - 2, Іспанії - 1. На заочному відділенні університету 
навчається 94 іноземних громадян. Реалізується план з набору студентів з 
Латинської Америки: на І міжнародному факультеті  навчається 13 громадян 
Еквадору, на ІІ міжнародному факультеті – 83 громадян Еквадору.  

Пріоритетний напрям нашого ВНЗ – навчання іноземних громадян 
англійською мовою. Викладання англійською мовою проводилося на всіх 
курсах медичного факультету. Кафедри забезпечені програмами англійською 
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мовою з усіх дисциплін відповідно до навчальних планів медичного факультету 
зі спеціальності «Лікувальна справа». Протягом року освіту англійською 
мовою здобували 1199 осіб з 14 країн. 6-річний курс навчання англійською 
мовою за фахом «Лікувальна справа» завершили 147 іноземних громадян.  

221 викладач ЗДМУ має сертифікати на право викладання спеціальних 
дисциплін і проводять заняття англійською мовою.  На курсах англійської 
мови у 2016-2017 навчальному році займалися 23 особи. Всього за  
роки роботи університетських мовних курсів сертифікати отримали понад 
400 викладачів.  

У вересні 2016 року кафедра іноземних мов почала підготовку 
співробітників ЗДМУ до складання мовного міжнародного іспиту за рівнем 
B2. На курсах навчався 51  викладач, 10 отримали міжнародний сертифікат.  
Загалом 32 співробітники університету мають міжнародні сертифікати 
оцінки володіння англійською мовою. Інші співробітники планують 
продовжувати навчання протягом 2017-2018 навчального року. 

Впродовж року бібліотека університету придбала 219 найменувань 
підручників та посібників англійською мовою - близько 2480 екземплярів у 
друкованому виданні. Електронна бібліотека складає 5356 найменувань, в 
т.ч. кафедри надали за рік 96 назв навчальних методичних посібників в 
електронному вигляді. 

Компанія EBSCO Host надала бібліотеці ЗДМУ тестовий доступ до бази 
даних “eBook Clinical Collection” - база, спеціально розроблена для медичних 
університетів, клінік, біомедичних бібліотек та містить 2900+ відібраних 
фахівцями книг високого професійного рівня з медицини, сестринської 
справи, охорони здоров'я та загальних практичних питань.   

Додатково від партнерської фірми «НЕО» до бібліотеки ЗДМУ в 
осінньому семестрі 2016/17 н.р. надійшло  509 анломовних підручників для 
вивчення 15 предметів. Також передано у користування 400 портативних 
USB-носіїв, які містять мультимедійні курси з 16 загальнотеоретичних та 
клінічних дисциплін, підготовлених фахівцями видавництва “Elsevier”, а 
також вісім окремих електронних мультимедійних курсів з різних медичних 
дисциплін. 

Триває робота з розширення міжнародної співпраці з провідними 
університетами світу. Складено 47 договорів про співпрацю з іншими 
університетами та науковими закладами: Віденською приватною клінікою 
«Corin-Austria» GmbH, Campus 21, Віденським медичним університетом 
(Австрія), Білоруським  державним медичним університетом Вітебським 
державним медичним університетом, Гродненським державним медичним 
університетом (Білорусь), Медичним університетом у м. Пловдив 
(Болгарія),  Університетом Святого Георга в Лондоні (Великобританія), 
Медичним інститутом ім. Меграбяна (Вірменія), Університетом  
ім. Аристотеля (Греція), Медичним університетом ім. Давида Твілдіані, 
Державним університетом Акакія Церетелі, Тбіліським державним медичним 
університетом (Грузія), Талліннським коледжем охорони здоров'я (Естонія), 
NEO Інститут медичних наук та технологій (Індія), Західно-Казахстанським 
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державним медичним університетом, АТ «Медичний університет Астана», 
Карагандинським державним медичним університетом (Казахстан), 
Канадським коледжем англійської мови (Канада), Університетом Нікосії 
(Кіпр), Ризьким університетом ім. Пауля Страдіня (Латвія), Вільнюським 
університетом, Університетом медичних наук (Литва), Іноземною компанією 
PUE International Corp. (Панама), Медичним університетом у Білостоку, 
Вроцлавським медичним університетом (Польща), National Cancer Institute, 
National Institute of Health (США), Університетом в Самсуні, MediTürk  
Nilüfer – Bursa, Університетом «Анкара» (Туреччина), Андижанським 
державним медичним інститутом (Узбекистан), Фондом Merieux (Франція), 
Університетом Острави, Університетом Палацького в Оломоуці, Технічним 
університетом м Ліберец, (Чехія), Центральним інститутом науки та 
технології (Шрі-Ланка) та рядом інших.  

У рамках виконання спільних міжнародних проектів ЗДМУ тісно 
співпрацює з Каролінським університетом (Швеція), Університетом 
Масарика (Чехія), Ханойським медичним університетом і Університетом 
медицини та фармації Хюе (В’єтнам). 

ЗМДУ є членом міжнародних асоціацій: Євразійської асоціації 
університетів (EAU), Асоціації медичних вузів в Європі (AMSE), 
Міжнародної асоціації медичної освіти (AMEE), Всеукраїнської молодіжної 
організації студентів-медиків (UMSA), ORPHEUS (Organisation for PhD 
Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System), 
Європейська організація міжнародної освіти (ЕАІЕ), Студентська 
національна медична асоціація (SNMA), Євразійської асоціації університетів, 
а також було прийняте позитивне рішення щодо прийняття ЗДМУ в 
Європейську асоціацію фармацевтичних факультетів (EAFP). 

Триває робота з визнання диплома нашого університету за кордоном. У 
2017 році були подані документи на поновлення визнання диплома ЗДМУ у 
Медичній Раді Шри Ланки. Щорічно до університету надходить понад 100 
запитів про підтвердження факту навчання, переважно, з таких країн як 
США, Канада, Ізраїль, Індія, ОАЕ, Норвегія, Польща, Чехія. 

За минулий період здійснено студентські обміни з дев'ятьма вузами-
партнерами. 77 студентів ЗДМУ пройшли навчання і практику з медицини, 
педіатрії і фармації в Польщі, Чехії, Болгарії, Білорусі, Грузії, Естонії, 
Туреччині. У 2016 році відбувся обмін 10 студентів у Вроцлавському 
медичному університеті, 5 студентів в університеті в Оломоуці, 3 студентів у 
медичному університеті в Пловдіві, 4 студентів в Тбіліському державному 
медичному університеті, 7 студентів у Гродненському державному 
медичному університеті, 5 студентів у Медичному університеті Білостока, 3 
студентів в Університеті в Самсуні, 1 студента в Талліннському медичному 
коледжі, а також 39 студентів проходили практику в медичних закладах 
Республіки Польща за програмою «Polski Erasmus+ dla Ukrainy medycznej». 
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
За результатами наукової та навчально-методичної діяльності в  

2016-2017 навчальному році співробітниками університету видано 12 
монографій, 14 підручників, 2 навчальних посібники з грифом МОН України, 
23 навчальних посібники з грифом МОЗ України, 35 посібників направлені 
для незалежного рецензування та отримання рекомендацій МОЗ України,  
49 посібників затверджені Вченою радою університету,  розроблено і видано 
633 навчально-методичних матеріалів для використання в освітньому процесі. 

 
Монографії – 12 
1. Время, годы, жизнь / Сырбу И.Ф. – Запоріжжя: Цифрова друкарня 

«Copy Art», 2016. – 232 c. 
2. Гостра післяінфарктна аневризма лівого шлуночка серця. /  

Сиволап В.Д., Кисельов С.М. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2017. – 193 с. 
3. Заболевания коленного сустава, обусловленные наследственной 

предрас-положенностью (лечебно-диагностическая тактика). / Сіменач Б.І., 
Бабуркіна О.П., Пустовойт Б.А., Міренков К.В., Леонтьєва Ф.С.,  
Пустовойт К.Б. – Х.: ФЛП Бровін А.В., 2016. – 478 с. ISBN 978-617-7256-13-6. 

4. Корекція дисбіотичних станів у віковому аспекті. / Резніченко Ю.Г.,  
Резніченко Н.Ю., Резніченко Г.І. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – 156 с.  
ISBN 978-966-653-420-3. 

5. Коррекция нарушений сна у детей. / Резніченко Ю.Г., Хайтович Н.В., 
Славкин Ю.Л. – К., 2016. – 96 с. ISBN 987-966-1568-65-4. 

6. Новые подходы к диагностике и лечению лейомиомы матки. / 
Олійник Н.С., Руденко Д.Ю., Милица К.М. – LAP LAMBERT Academic 
Publishing. – 2016. – 92 с. ISBN 978-3-659-66512-7. 

7. Повреждение задней крестообразной связки. / Головаха М.Л.,  
В. Орлянский, К.П. Бенедетто. – Запорожье: Просвита, 2017. – 74 с. 

8. Руководство по артроскопии коленного сустава. / Орлянський В., 
Головаха М.Л. – Запоріжжя: Просвіта, 2016. –  264 с. ISBN 978-966-653-412-8. 

9. Стан мікроелементного забезпечення при негоспітальних пневмоніях 
у дітей / [О.І. Сміян, В.А. Горбась, Ю.Г. Резніченко та ін.]. – Суми, 2016. – 71 с. 
ISBN978-966-657-598-5. 

10. Удосконалення техніко-технічних дій висококваліфікованих 
гандболістів: проблеми, пошуки, шляхи вирішення /  Е.Ю. Дорошенко,  
Д.Г. Сердюк, О.О. Мітова. – Дніпро: ООО ЛТД, 2016. – 436 с.  
ISBN 978-966-191-143-6. 

11. Феномен жіночої святості у християнстві: філософський та 
релігійний аспекти. / Жадько В.А. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2016. – 196 с. 

12. 50 років кафедрі анатомії людини Запорізького державного 
медичного університету. / Волошин М.А., Лебединець М.Г., Григор’єва О.А. 
та ін. – Запоріжжя, 2016. – 80 с. 
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Підручники з грифом  МОН України  – 6 
1. Латинська мова та основи фармацевтичної термінології. 

Національний підручник. / Смольська Л.Ю., Синиця В.Г., Дз.Ю. Коваль-Гнатів 
та ін. За ред. Смольської Л.Ю. (Від ЗДМУ Тітієвська Т.В.). – К.: ВСВ 
«Медицина», 2016. – 352 с. ISBN 978-617-505-466-6. 

2. Неврология. Національний підручник. / Григорова І.А., Соколова Л.І., 
Герасимчук Р.Д. та ін. За ред. Григорової І.А., Соколової Л.І.  
(Від ЗДМУ Козьолкін О.А.). – К.: ВСИ «Медицина», 2016. – 680 с.  
ISBN 978-617-505-509-0. 

3. Травматология и ортопедия. / Голка Г.Г., Бурьянова А.А., 
Климовицкий В.Г. – Винница: Нова Книга. – 2016. – 448 с.  
ISBN 978-966-382-582-3. 

4. Фармакологія. Підручник. 3-тє вид., доопрац. та перероб. / Чекман І.С., 
Горчакова Н.О., Казак Л.І. та ін. За ред. Чекмана І.С. – Вінниця: Нова Книга, 
2016. – 784 с. (Від ЗДМУ – Бєленічев І.Ф.). ISBN 978-966-382-565-6. 

5. Фтизиатрия. Национальный учебник. / Петренко В.И., Тодорико 
Л.Д., Шевченко О.С. и др. Под ред. Петренко В.И. – К.: ВСИ «Медицина», 
2016. – 440 с. (Від ЗДМУ Шальмін О.С.). ISBN 978-617-505-491-8.  

6. General and Clinical Pathophysiology. (Загальна та клінічна 
патофізіологія). Підручник. 2-ге вид. / Кубишкін А.В., Гоженко А.І.,  
Сагач В.Ф., Єльский В.М. та ін. (Від ЗДМУ Абрамов А.В., Мельнiкова О.В.). – 
Вінниця: Нова Книга, 2016. – 656 с. ISBN 978-966-382-579-3. 

 
Підручники з грифом  МОЗ України  – 4 
1. Неорганічна хімія. Підручник. / Панасенко О.І., Голуб А.М., 

Андрійко О.О., Василега-Дерибас М.Д., Панасенко Т.В., Саліонов В.О., 
Щербина Р.О., Бабенков Є.О., Кремзер О.А., Мельник І.В., Парченко В.В., 
Сафонов А.А., Постол Н.А., Гоцуля А.С., Куліш С.М., Буряк В.П. – 
Запоріжжя, 2016. – 462 с. ISBN 978-966-417-152-2. 

2. Українська мова (за професійним спрямуванням). Підручник. /  
Луцак С.М., Литвиненко Н.П., Турган О.Д. та ін. За ред. Луцак  С.М.  –  
К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 360 с. ISBN 978-617-505-533-5. 

3. Фізіотерапія. Підручник. / Сиволап В.Д., Каленський В.Х. – 
Запоріжжя, 2016. – 172 с. ISBN 966-7495-07-8. 

4. Surgery. (Хірургія). Підручник. / За ред. Березницького Я.С., 
Захараша М.П., Мішалова В.Г.  Амосова К.М., Березницький Я.С.,  
Бурка А.О. та ін. (Від ЗДМУ Клименко В.М., Никоненко О.С.). – Вінниця: 
Нова Книга, 2016. – 712 с. ISBN 978-966-382-598-4. 

 
Підручники затверджені Вченою радою ЗДМУ – 4 
1. Медицинская химия. Підручник для студентів – іноземних громадян 

медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Каплаушенко А.Г., 
Похмьолкiна С.О., Чернега Г.В., Пряхін О.Р., Варинський Б.О.,  
Авраменко А.І., Юрченко І.О.,  Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М.,  
Гуліна Ю.С. – Запоріжжя, 2017. – 350 с. 
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2. Неорганічна хімія. (Хімія біогенних елементів). Підручник для 
студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». / Панасенко 
О.І., Голуб А.М., Андрійко О.О., Василега-Дерибас М.Д., Панасенко Т.В., 
Саліонов В.О., Щербина Р.О., Бабенков Є.А., Кремзер О.А., Мельник І.В., 
Парченко В.В., Сафонов А.А., Постол Н.А., Гоцуля А.С., Куліш С.М.,  
Буряк В.П. – Запоріжжя, 2017. – 325 с. 

3. Фармакологія з основами патології. Підручник. / Чекман І.С., 
Колесник Ю.М., Бєленічев І.Ф., Горчакова Н.О., Бухтіярова Н.В., 
Моргунцова С.А. – Запоріжжя, 2016. – 515 с. 

4. Side effects of drugs. (Побічна дія ліків). Підручник для студентів – 
іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Лікувальна справа». / Самура І.Б., Бєленiчев І.Ф., Григор’єва Л.В., 
Бухтіярова Н.В., Тихоновський О.В., Самура Б.Б., Неруш А.В. – Запоріжжя, 
2017. – 176 с. 

 
Навчально-методичні посібники з грифом МОН України  –  2 
1. Медична екологія. Навчальний посібник. / Гребняк М.П.,  

Щудро С.А., Головкова Т.А., Федорченко Р.А. – Дніпропетровськ: «Акцент», 
2016. – 484 с. ISBN 978-966-921-083-8. 

2. Foundations of biological chemistry. (Основи біологічної хімії). 
Навчальний посібник для іноземних студентів медичних ВНЗ. / Давидов В.В., 
Божков А.І., Рудько Н.П. (Від ЗДМУ Рудько Н.П.) – Харків:  
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 400 с.  
ISBN 978-966-285-120-5. 

 
Навчальні та навчально-методичні посібники з грифом  

МОЗ України – 23 
1. Алгоритм диагностики, лечения и профилактики кариеса и его 

осложнений. Учебно-методическое пособие для иностранных студентов 
стоматологических факультетов ВУЗ МЗ Украины обучаемых на  
русском языке. / Самойленко А.В., Возный А.В., Чертов С.А., Кокарь О.А., 
Дмитриева Е.А., Возная И.В., Каюкова В.Д., Мищенко О.Н. – Запорожье-
Днепропетровск, 2017. – 102 с. 

2. Внутрішня медицина: хвороби органів  дихання, хвороби органів 
кровообігу, ревматичні хвороби, хвороби органів травлення. Модуль 1. / 
Михайловська Н.С., Грицай Г.В. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2016. – 292 с.  

3. Внутрішня медицина: хвороби органів сечової системи, хвороби 
ендокринної системи та обміну речовин, хвороби органів кровотворення, 
алергічні хвороби. Модуль 2. / Михайловська Н.С., Лісова О.О., Грицай Г.В. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 2016. – 292 с.  

4. Геріатрична фармакологія. Навчальний посібник. /  
Чекман І.С., Бєленічев І.Ф., Горчакова Н.О., Купраш Л.П., Бухтіярова Н.В., 
Моргунцова С.А. –  Київ-Запоріжжя, 2016. – 176 с.  

5. Дегенеративно-дистрофічні, запальні та пухлинні захворювання 
суглобів та хребта. Природжені деформації. Навчально-методичний посібник 



55 

для студентів навчальних закладів МОЗ України. / Головаха М.Л.,  
Нерянов Ю.М., Івченко Д.В., Москальков О.П., Кудієвський А.В., Чорний В.М., 
Кожем’яка М.О., Краснопьоров С.Н. –  Запоріжжя, 2017. – 261 с. 

6. Ендоскопічні втручання у хворих з біліарною гіпертензією (клінічна 
значимість, показання, ускладнення, методи профілактики ускладнень, 
техніка виконання). Навчальний посібник. / Клименко В.М.,  Клименко А.В., 
Стешенко А.О., Вакуленко В.В., Захарчук О.В., Ізбицький В.В., Тугушев А.С., 
Черковська О.С., Кравченко С.М. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2016. – 131 с. 

7. Загальна фармакологія. Навчальний посібник. / Чекман І.С., 
Бєленічев І.Ф., Горчакова Н.О., Лук’янчук В.Д., Бухтіярова Н.В.,  
Моргунцова С.А. – Київ-Запоріжжя, 2016. – 168 с.  

8. Загальні аспекти надання невідкладної допомоги в практиці 
сімейного лікаря. Змістовий модуль 3. Навчально-методичний посібник до 
практичних занять та самостійної роботи студентів VІ курсу з дисципліни 
«Загальна практика – сімейна медицина». / Михайловська Н.С. – Запоріжжя: 
ЗДМУ, 2017. – 189 с. 

9. Комлексиметрія у фармацевтичному аналізі. / Коваленко С.І.,  
Васюк С.О., Портна О.О. – Запоріжжя, 2017. – 194 с. 

10. Особенности обмена веществ в нервной ткани здорового человека и 
его нарушения при некоторых патологиях ЦНС. Навчально-методичний 
посібник для самостійної аудиторної та позааудиторної підготовки  
студентів – іноземних громадян медичних факультетів. / Александрова К.В., 
Крісанова Н.В., Біленький С.А., Швець В.М. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2017. – 144 с. 

11. Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз. 
Навчальний посібник. / Фещенко Ю.І., Князевич В.М., Разнатовська О.М., 
Гріцова Н.А. – Київ: ВСВ «Медицина», 2017. – 128 с. 

12. Педагогічна практика. Навчально-методичний посібник. / Турган О.Д., 
Полковніков Ю.Ф., Ганошенко Ю.А. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2016. – 97 с.  

13. Профілактичні заходи в практиці лікарів «Загальної практики – 
сімейної медицини». Частина ІІ. Навчальний посібник для лікарів-інтернів і 
лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України. / 
Кривенко В.І., Федорова О.П., Пахомова С.П., Колесник М.Ю., Непрядкіна І.В., 
Радомська Т.Ю., Качан І.С. – Запоріжжя: АА Тандем, 2017. – 260 с. 

14. Сучасні аспекти фармацевтичного маркетингу. Навчальний 
посібник. / Білай І.М., Райкова Т.С., Бушуєва І.В., Зарічна Т.П., Гетало О.В., 
Білоус М.В., Демченко В.О., Яковлева О.С., Пругло Є.С., Михайлюк Є.О. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 2016. – 220 с.  

15. Технологія виготовлення порошків. Навчальний посібник. / За ред. 
Давтян Л.Л., Коритнюк Р.С. Давтян Л.Л., Коритнюк Р.С., Дроздова А.О., 
Власенко І.О., Малецька З.В., Попович В.П., Гладишев В.В., Мусоев С.М., 
Оліфірова Т.Ф., Вишневська Л.І., Глущенко О.М., Хомич О.О. – К.: «Освіта 
України», 2016. – 141 с.  

16. Травма. Бойова травма. Надання екстреної медичної допомоги. 
Навчальний посібник. / Перцов В.І., Льовкін О.А., Гриценко С.М., 
Голдовський Б.М. – Запоріжжя, 2016. – 312 с.  
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17. 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. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2017. – 1204 с. 

18. Фітокосметологія. Навчальний посібник. / Корнієвський Ю.І., 
Корнієвська В.Г., Панченко С.В., Богуславська Н.Ю. – Запоріжжя,  
2016. – 397 с.  

19. Фтизіатрія. Навчальний посібник для самостійної позааудиторної 
роботи студентів ВМЗО зі спеціальності «Технології медичної діагностики та 
лікування», спеціалізації «Лабораторна діагностика» («Бакалавр»)  
при підготовці до практичних занять. / Разнатовська О.М. – Запоріжжя: 
ЗДМУ, 2017. – 148 с. 

20. Фтизіатрія. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
студентів ВМЗО зі спеціальності «Технології медичної діагностики та 
лікування», спеціалізації «Лабораторна діагностика» («Бакалавр»)  
при підготовці до практичних занять. / Разнатовська О.М. – Запоріжжя: 
ЗДМУ, 2017. – 128 с. 

21. Химия. Часть І. Навчальний посібник для студентів підготовчих 
факультетів ВНЗ МОЗ України, які навчаються російською мовою. / 
Панасенко О.І., Саліонов В.О., Щербина Р.О., Кремзер О.А., Мельник І.В., 
Парченко В.В., Сафонов А.А., Постол Н.А., Гоцуля А.С., Куліш С.М.,  
Буряк В.П. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2017. – 166 с. 

22. Химия. Часть ІІ. Органическая химия. Навчальний посібник  
для студентів підготовчих факультетів ВНЗ МОЗ України, які  
навчаються російською мовою. / Панасенко О.І., Буряк В.П., Парченко В.В., 
Кремзер О.А., Мельник І.В., Куліш С.М., Щербина Р.О., Сафонов А.А., 
Постол Н.А., Гоцуля А.С., Саліонов В.О. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2017. – 187 с. 

23. Хімія. (Частина ІІІ. Загальна хімія). Навчальний посібник для 
підготовки до семінарських занять та самостійної роботи іноземних студентів 
підготовчих факультетів галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 
«Медицина», «Стоматологія», «Технології медичної діагностики та 
лікування», «Фармація». / Панасенко О.І., Буряк В.П., Парченко В.В., 
Кремзер О.А., Мельник І.В., Куліш С.М., Щербина Р.О., Сафонов А.А., 
Постол Н.А., Гоцуля А.С., Саліонов В.О. – Запоріжжя, 2017. – 257 с. 

 
Навчальні та навчально-методичні посібники затверджені Вченою 

радою ЗДМУ  – 26 
1. Актуальні питання дитячої гінекології. / Авраменко Н.В.,  

Кабаченко О.В., Барковський Д.Є., Грідіна І.Б., Ломейко О.О. – Запоріжжя, 
2016. – 176 с. 

2. Анатомія ендокринного апарату. Навчальний посібник. /  
Волошин М.А., Вовченко М.Б., Чугін С.В. – Запоріжжя, 2017. – 83 с. 

3. Вроджені аномалії, специфічні і неспецифічні запальні процеси 
сечостатевої системи в урології. Навчально-методичний посібник для 
студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
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справа», «Педіатрія». / Бачурін Г.В., Бачурін В.І., Довбиш М.А. – Запоріжжя, 
2017. – 125 с. 

4. Дослідження психологічного стану вагітних з урахуванням 
психосоматичного компоненту. Навчальний посібник для лікарів-інтернів та 
слухачів закладів післядипломної освіти. / Потапов В.О., Чугунов В.В., 
Сюсюка В.Г., Губа Н.О., Котлова Ю.В. – Запоріжжя, 2017. – 127 с. 

5. Епоніми в анатомії людини. Опорно-руховий апарат. Довідник. / 
Волошин М.А., Світлицький А.О. – Запоріжжя, 2017. – 196 с. 

6. Медична загальна психологія. Навчальний посібник. / Курило В.О. – 
Запоріжжя, 2017. – 288 с. 

7. Надання екстреної медичної допомоги при критичних станах. 
Навчальний посібник. / Льовкін О.А., Перцов В.І., Гриценко С.М.,  
Тєлушко Я.В., Анікін І.О. – Запоріжжя, 2017. – 235 с. 

8. Основи клініко-лабораторної діагностики захворювань внутрішніх 
органів. Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / Михайловська Н.С., 
Лісова О.О. – Запоріжжя, 2017. – 293 с. 

9. Парфумерно-косметичні засоби. / Коваленко С.І., Кучеренко Л.І., 
Власенко А.Ф., Черковська Л.Г., Кривошей О.В., Воскобойнік О.Ю.,  
Білий А.К. – Запоріжжя, 2016. – 316 с. 

10. Планування імплантологічного лікування у пацієнтів з дефектами 
зубного ряду. Навчальний посібник для студентів V курсу стоматологічного 
факультету. / Чертов С.О., Возний О.В., Шишкін М.А., Возна І.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 167 с. 

11. Протималярійні лікарські засоби. Хінін та його аналоги за 
фармакологічною дією. / Коваленко С.І., Кривошей О.В., Воскобойнік О.Ю., 
Берест Г.Г., Білий А.К. – Запоріжжя, 2016. – 324 с. 

12. Профілактична медицина як основа діяльності сімейного лікаря. 
Навчально-методичний посібник для студентів VІ курсу медичних 
факультетів. / Михайловська Н.С., Лісова О.О. – Запоріжжя, 2017. – 175 с. 

13. Рекомендації щодо підготовки та видання навчальної, навчально-
методичної літератури. / За заг. ред. Колесника Ю.М. Колесник Ю.М., 
Авраменко М.О., Моргунцова С.А., Резніченко Ю.Г., Кіяшко І.О. – 
Запоріжжя, 2017. – 42 с. 

14. Суцільнолиті знімні протези (клінічні та лабораторні етапи 
виготовлення). Навчальний посібник для студентів стоматологічного 
факультету. / Возний О.В., Романюк В.М., Сапальов С.О. – Запоріжжя,  
2017. – 120 с. 

15. Техніка лікарських маніпуляцій в терапевтичній практиці. / За ред. 
Сиволапа В.Д. Сиволап В.Д., Каджарян В.Г., Каленський В.Х., Лашкул Д.А., 
Бондаренко О.П., Кисельов С.М. – Запоріжжя, 2016. – 90 с. 

16. Тлумачний словник термінів з онкології. / Шевченко А.І.,  
Колеснік О.П., Левик О.М. – Запоріжжя, 2017. – 121 с. 
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17. Українська мова для іноземців. (Вступний фонетико-
комунікативний курс). Навчальний посібник для студентів – іноземних 
громадян. / Гейченко К.І. – Запоріжжя, 2017. – 253 с. 

18. Фізіотерапевтичні методи лікування захворювань щелепно-лицевої 
ділянки. Навчальний посібник для студентів V курсу стоматологічного 
факультету. / Возний О.В., Михалюк Є.Л., Возна І.В., Лукаш А.Ю. – 
Запоріжжя, 2017. – 195 с. 

19. Хвороба Паркінсона: сучасні аспекти діагностики і лікування. 
Навчальний посібник. / Козьолкін О.А., Ревенько А.В., Мєдвєдкова С.О. – 
Запоріжжя, 2017. – 158 с. 

20. Хірургічне лікування захворювань аорти, її гілок і периферичних 
артерій. Навчальний посібник. 2-ге вид., доопрац. та перероб. /  
Никоненко О.С.,  Никоненко А.О., Грушка В.А., Губка В.А., Буга Д.А., 
Єрмолаєв Є.В., Волошин О.М., Перцов І.В., Гайдаржі Є.І., Головко М.Г., 
Матерухін А.М., Макаренков А.Л.  – Запоріжжя, 2017. – 198 с. 

21. Хірургічне лікування хворих з синдромом портальної гіпертензії. 
Навчальний посібник. / Клименко В.М., Тугушев А.С., Клименко А.В., 
Вакуленко В.В., Ізбицький В.В., Захарчук О.В., Кравченко С.М.,  
Стешенко А.О., Черковська О.С. – Запоріжжя, 2017. – 149 с. 

22. Diseases of blood and endocrine system in children. (Хвороби крові та 
ендокринної системи у дітей). Курс лекцій для студентів – іноземних 
громадян V курсу медичних факультетів. / Каменщик А.В., Гладун К.В., 
Лебединець О.М. – Запоріжжя, 2017. – 137 с.  

23. Histology of regulatory system. (Гістологія регуляторних систем). /  
За ред. Сулаєвої О.М. Сулаєва О.М., Завгородня М.І., Макєєва Л.В.,  
Алієва О.Г. – Запоріжжя, 2016. – 140 с.  

24. Medical genetics. (Медична генетика). / Авраменко Н.В., Нікіфоров 
О.А., Ломейко О.О. – Запоріжжя, 2016. – 149 с. 

25. Teaching of professional communication «doctor – patient».  
(Навчання професійного спілкування «Лікар – хворий»). Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян ІІ-ІІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Гейченко К.І., Сенiк Л.М., 
Коновальчук Н.О. – Запоріжжя, 2017. – 222 с. 

26. The basis of prevention in the practice of general practitioners. (Основи 
профілактики в діяльності лікарів загальної практики). Навчально-
методичний посібник для студентів – іноземних громадян VІ курсу медичних 
факультетів. / Михайловська Н.С., Лісова О.О. – Запоріжжя, 2017. – 224 с. 

 
Навчальні  посібники, затверджені ЦМР ЗДМУ – 147 
1. Алгоритм лечения воспалительных заболеваний пародонта и 

слизистой оболочки полости рта. Навчальний посібник для студентів 
стоматологічного факультету та інтернів. / Возна І.В. – Запоріжжя, 2016. –  
67 с. (рос.). 

2. Алгоритми діагностично-лікувальних навичок та вмінь з внутрішніх 
хвороб для лікаря загальної (сімейної) практики. Навчальний посібник. / 



59 

Кривенко В.І., Пахомова С.П., Федорова О.П., Колесник М.Ю., Качан І.С., 
Непрядкіна І.В. – Запоріжжя, 2017. – 423 с. 

3. Алгоритми дій лікаря при невідкладних станах в акушерстві і 
гінекології. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів  
ІV-VІ курсу медичних факультетів, лікарів-інтернів, акушерів-гінекологів. / 
Жаркіх А.В., Круть Ю.Я., Сюсюка В.Г., Панасюк Д.В. – Запоріжжя,  
2016. – 104 с. 

4. Алергічні ураження шкіри в практиці сімейного лікаря. Навчальний 
посібник. / Кривенко В.І., Непрядкіна І.В., Колесник М.Ю., Федорова О.П., 
Пахомова С.П., Качан І.С. – Запоріжжя, 2017. – 125 с. 

5. Анатомия и морфология растений в рисунках. Навчальний  
посібник студентів – іноземних громадян ІІ-ІІІ курсів фармацевтичних 
факультетів спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ». / Корнієвська В.Г., 
Корнієвський Ю.І., Сербін А.Г. – Запоріжжя, 2016. – 82 с. (рос.). 

6. Анатомия, функциональные особенности органа зрения. Навчальний 
посібник для підготовки докторів філософії спеціальності «Офтальмологія». / 
Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Цибульська Т.Є., Івахненко О.М., 
Костровська К.О. – Запоріжжя, 2016. – 70 с. (рос.). 

7. Анатомія ока. Методи дослідження в офтальмології. Навчальний 
посібник для студентів медичних факультетів. / Завгородня Н.Г., Саржевська 
Л.Е., Цибульська Т.Є., Івахненко О.М., Поплавська І.О. – Запоріжжя,  
2017. – 81 с. 

8. Анатомія рослин. Модуль 1. Конспект лекцій для студентів ІІ курсу 
фармацевтичний факультетів. / Корнієвський Ю.І., Корнієвська В.Г. – 
Запоріжжя, 2017. – 77 с. 

9. Аневризми аорти. Синдроми дуги аорти та ішемії нижніх кінцівок. 
Діагностика і лікування. Навчальний посібник для студентів, інтернів та 
лікарів-курсантів. / Никоненко О.С., Никоненко А.О., Грушка В.А.,  
Губка В.А., Перцов І.В., Гайдаржі Є.І., Головко М.Г., Матерухін А.М. – 
Запоріжжя, 2016. – 81 с. 

10. Апаратне і програмне забезпечення персонального комп’ютера. 
Навчальний посібник для студентів медичних факультетів спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Стоматологія». / Андросов О.І. 
Каблуков А.О. – Запоріжжя, 2017. – 75 с. 

11. Аппаратное и программное обеспечение персонального комп’ютера. 
Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян медичних 
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія» та 
«Стоматологія». / Андросов О.І., Каблуков А.О. – Запоріжжя, 2017. – 84 с. (рос.). 

12. Аптечна технологія ліків. Модуль 1. Посібник для практичних 
занять та самостійної роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних  
факультетів спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., Пухальська І.Л., 
Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – 
Запоріжжя, 2017. – 140 с. 

13. Аптечна технологія ліків. Модуль 1. Посібник для практичних 
занять та самостійної роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів 
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спеціальності «Фармація» заочної форми навчання. / Гладишев В.В., 
Пухальська І.Л., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., 
Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2017. – 139 с. 

14. Аптечна технологія ліків. Модуль 2. Посібник для практичних 
занять та самостійної роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація» заочної форми навчання. / Гладишев В.В., 
Пухальська І.Л., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., 
Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2017. – 146 с. 

15. Аптечна технологія ліків. Модуль 2. Посібник для практичних 
занять та самостійної роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., Пухальська І.Л., Литвиненко 
Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя,  
2017. – 154 с. 

16. Аптечная технология лекарств Модуль 2. Збірник лекцій для 
студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М..М. – 
Запоріжжя, 2016. – 177 с. (рос.). 

17. Аудит суб’єктів фармацевтичного ринку. Навчальний посібник для 
провізорів-інтернів. / Яковлева О.С. – Запоріжжя, 2017. – 106 с. 

18. Баскетбол как средство профессионально прикладной подготовки 
студентов медицинских вузов. Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян. / Дорошенко Е.Ю., Сиром'ятников М.М. – Запоріжжя, 
2016. – 67 с. (рос.). 

19. Биологическая химия. Модуль 1. Навчальний посібник для 
самостійної підготовки студентів – іноземних громадян до ліцензійного 
екзамену «Крок-1. Стоматологія». / Александрова К.В., Швець В.М.,  
Макоїд О.Б., Дячков М.В. – Запоріжжя, 2017. – 190 с. (рос.). 

20. Введення в спеціальність. Навчальний посібник для студентів І 
курсу медичних факультетів спеціальності «Технології медичної діагностики 
та лікування». / Павлов С.В., Горбачова С.В., Євсєєва Л.В., Біленький С.А., 
Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2016. – 171 с. 

21. ВІЛ-інфекція. СНІД-асоційовані інфекції та інвазії. Навчальний 
посібник для студентів V-VI курсів медичних факультетів. / Рябоконь О.В., 
Ушеніна Н.С., Фурик О.О., Савельєв В.Г., Задирака Д.А. – Запоріжжя,  
2017. – 75 с. 

22. Вуглеводи. Навчальний посібник до самостійної підготовки до 
практичних занять студентів IІ курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ». / Коваленко С.І., Прийменко Б.О., 
Кандибей К.І., Воскобойнік О.Ю., Антипенко Л.М., Білий А.К., Казунін М.С., 
Холодняк С.В., Антипенко О.М. – Запоріжжя. – 2016. – 101 с. 

23. Генеративные органы и систематика растений в тестах и рисунках. 
Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян. / Корнієвський 
Ю.І., Сербін А.Г., Корнієвська В.Г. – Запоріжжя, 2017. – 91 с. (рос.). 

24. Дисплазія кульшових суглобів, клишоногість, вроджена м’язова 
кривошия. Навчальний посібник для студентів VІ курсу медичних 



61 

факультетів спеціальностей «Лікувальна справа»,  «Педіатрія». / Щокін О.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 89 с. 

25. Дифференциальная диагностика и патогенетическое лечение 
первичных форм туберкулеза. Навчальний посібник для самостійної роботи 
студентів – іноземних громадян VІ курсів медичних факультетів. / 
Разнатовська О.М., Резніченко Ю.Г., Білай І.М. – Запоріжжя, 2017. – 64 с. (рос.). 

26. Діагностика особливо-небезпечних інфекцій. Навчальний  
посібник для студентів V-VI курсів медичних факультетів. / Рябоконь О.В., 
Ушеніна Н.С., Савельєв В.Г., Фурик О.О. – Запоріжжя, 2017. – 90 с. 

27. Діловодство в аптечних установах. Навчальний посібник до 
семінарських занять слухачів курсів підвищення кваліфікації спеціальності 
«Організація і управління фармацією». / Гетало О.В., Яковлева О.С. – 
Запоріжжя, 2017. – 73 с. 

28. Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація 
в умовах терапевтичного стаціонару. Навчальний посібник до виробничої 
практики для студентів ІІ курсу медичних факультетів. / Сиволап В.В., 
Лукашенко Л.В., Лихасенко І.В., Олійник О.І., Авраменко Н.Ф., Кравченко 
Т.В., Курілець Л.О., Полівода С.В., Герасько М.П., Познанська К.О., 
Жеманюк С.П. – Запоріжжя, 2016. – 87 с. 

29. Енурез у дітей. Навчальний посібник для самостійної роботи 
студентів V-VІ курсів медичних факультетів спеціальності «Педіатрія». / 
Спахі О.В., Запорожченко А.Г., Лятуринська О.В., Макарова М.О. – 
Запоріжжя, 2017. – 75 с. 

30. Жовтяниця новонароджених. Навчальний посібник для самостійної 
підготовки до практичних занять студентів VІ курсів медичних факультетів. / 
Недельська С.М., Мазур В.І., Шумна Т.Є. – Запоріжжя, 2017. – 81 с. 

31. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Часть 1. Навчальний 
посібник для самостійної роботи студентів – іноземних громадян V курсу 
медичних факультетів. / Візір В.А., Деміденко О.В., Приходько І.Б.,  
Садомов А.С., Буряк В.В., Гончаров О.В, Заіка І.В., Полякова Г.В.,  
Шолох С.Г. – Запоріжжя, 2017. – 143 с. (рос.). 

32. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Часть 2. Навчальний 
посібник для самостійної роботи студентів – іноземних громадян V курсу 
медичних факультетів. / Візір В.А., Деміденко О.В., Приходько І.Б.,  
Садомов А.С., Буряк В.В., Гончаров О.В, Заіка І.В., Полякова Г.В.,  
Шолох С.Г. – Запоріжжя, 2017. – 102 с. (рос.). 

33. Захворювання гепатобіліарної системи та підшлункової залози у 
дітей. Навчальний посібник для самостійної підготовки до практичних занять 
студентів VІ курсів медичних факультетів. / Недельська С.М., Мазур В.І., 
Шумна Т.Є. – Запоріжжя, 2017. – 104 с. 

34. Захворювання серцево-судинної системи. Частина 1. Навчальний 
посібник для самостійної роботи студентів V курсу медичних факультетів. / 
Візір В.А., Деміденко О.В., Приходько І.Б., Садомов А.С., Буряк В.В., 
Гончаров О.В, Заіка І.В., Полякова Г.В., Шолох С.Г. – Запоріжжя,  
2017. – 135 с. 
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35. Захворювання серцево-судинної системи. Частина 2. Навчальний 
посібник для самостійної роботи студентів V курсу медичних факультетів. / 
Візір В.А., Деміденко О.В., Приходько І.Б., Садомов А.С., Буряк В.В., 
Гончаров О.В, Заіка І.В., Полякова Г.В., Шолох С.Г. – Запоріжжя, 2017. – 95 с. 

36. Информационные ресурсы глобальной сети Интернет. Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян спеціальностей «Лікувальна 
справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація». / Страхова О.П., 
Іванькова Н.А. – Запоріжжя, 2017. – 84 с. (рос.). 

37. Карбоновые кислоты и их функциональные производные. Липиды. 
Навчальний посібник до практичних занять студентів – іноземних громадян 
IІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ». 
/ Коваленко С.І., Прийменко Б.О., Кандибей К.І., Воскобойнік О.Ю., 
Антипенко Л.М., Білий А.К., Казунін М.С., Холодняк С.В., Антипенко О.М. – 
Запоріжжя. – 2016. – 100 с. (рос.). 

38. Клініко-фармацевтичні аспекти безпеки лікарських засобів. Частина 
1. Навчальний посібник для провізорів-інтернів спеціальності «Загальна 
фармація». / Білай І.М., Стець Р.В., Крайдашенко О.В., Бєленічев І.Ф.,  
Білай А.І., Стець В.Р. – Запоріжжя, 2017. – 75 с. 

39. Клініко-фармацевтичні аспекти безпеки лікарських засобів. Частина 
2. Навчальний посібник для провізорів-інтернів спеціальності «Загальна 
фармація». / Білай І.М., Стець Р.В., Крайдашенко О.В., Стець В.Р., 
Свинтозельський О.О. – Запоріжжя, 2017. – 84 с. 

40. Клінічна фармакологія в практиці лікаря-анестезіолога.  
Навчальний посібник для практичних занять лікарів-інтернів ФПО 
спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія». / Крайдашенко О.В., 
Главацький О.М. – Запоріжжя, 2016. – 108 с. 

41. Клінічна фармація нестероїдних протизапальних засобів. 
Навчальний посібник. / Білай І.М., Резніченко Ю.Г., Разнатовська О.М.,  
Білай А.І. – Запоріжжя, 2017. – 142 с. 

42. Клінічна фармація при атеросклерозі. Навчальний посібник. /  
Білай І.М., Резніченко Ю.Г., Білай А.І. – Запоріжжя, 2017. – 128 с. 

43. Клінічна фармація при виразковій хворобі. Навчальний посібник. / 
Білай І.М., Резніченко Ю.Г., Білай А.І. – Запоріжжя, 2017. – 120 с. 

44. Латинский язык и основы терминологии с контрольными 
заданиями. Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян I курсу 
фармацевтичних факультетів заочної форми навчання. / Тітієвська Т.В., 
Неруш А.В. – Запоріжжя, 2016. – 133 с. (рос.). 

45. Лейоміма матки та гіперплазія ендометрія. Навчальний  
посібник для лікарів-інтернів та слухачів закладів післядипломної освіти. / 
Авраменко Н.В., Барковський Д.Є., Кабаченко О.В., Нікіфоров О.А.,  
Грідіна І.Б. – Запоріжжя, 2017. – 145 с. 

46. Лікувальне застосування електричного струму, електричного та 
магнітного полів, електромагнітного випромінювання. Навчальний посібник 
для студентів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та 
«Педіатрія». / Черепок О.О., Волох Н.Г. – Запоріжжя, 2017. – 140 с. 
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47. Логіка. Курс лекцій для студентів медичних та фармацевтичних 
факультетів. / Утюж І.Г. – Запоріжжя, 2016. – 67 с. 

48. Маркетингове забезпечення розробки нових товарів та послуг в 
фармації. Навчальний посібник для самостійної роботи провізорів-інтернів 
спеціальності «Загальна фармація». / Білай І.М., Михайлюк Є.О. – 
Запоріжжя, 2017. – 74 с. 

49. Медико-психосоціальна допомога при психічних розладах. 
Навчальний посібник. / Підлубний В.Л. – Запоріжжя, 2017. – 80 с. 

50. Медицинская и биологическая физика. Навчальний посібник для 
підготовки студентів – іноземних громадян медичних факультетів 
спеціальності 222 «Медицина». / Іванченко О.З., Мельнікова О.З. – 
Запоріжжя, 2017. – 97 с. (рос.). 

51. Медичне право України. Навчальний посібник для практичних 
занять лікарів-інтернів факультету післядипломної освіти. / За ред. Книша 
Є.Г. Книш Є.Г., Алексєєв О.Г., Алєксєєва І.М., Аніщенко М.А. – Запоріжжя, 
2016. – 153 с. 

52. Медичне право України. Навчальний посібник до практичних 
занять для провізорів-інтернів. / Алєксєєва І.М., Алексєєв А.Г.,  
Аніщенко М.А. – Запоріжжя, 2017. – 83 с. 

53. Менингеальный синдром в клинике инфекционных болезней. 
Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян V-VІ курсу 
медичних факультетів та лікарів-інтернів. / Рябоконь О.В., Ушеніна Н.С., 
Фурик О.О., Задирака Д.А. – Запоріжжя, 2016. – 98 с. (рос.). 

54. Методи променевої діагностики. Навчальний посібник для 
студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа», «Педіатрія», «Стоматологія». / Туманська Н.В., Барська К.С. – 
Запоріжжя, 2017. – 140 с. 

55. Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб. Навчальний 
посібник для лікарів-інтернів. / Рябоконь О.В., Савельєв В.Г., Фурик О.О., 
Задирака Д.А. – Запоріжжя, 2017. – 92 с. 

56. Невідкладні стани в нефрології. Навчальний посібник для студентів 
VІ курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». /  
Доценко С.Я., Шеховцева Т.Г., Долінна М.О. – Запоріжжя, 2017. – 107 с. 

57. Нервно-психическое развитие и элементарная психологическая 
экспертиза детей. Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян 
ІІІ курсу медичних факультетів. / Іванько О.Г. – Запоріжжя,  
2016. – 70 с. (рос.). 

58. Нові погляди на тактику ведення пацієнток з геніальним 
ендометріозом. Навчальний посібник  для самостійної роботи студентів V-VI 
курсів медичних факультетів, лікарів-інтернів та акушерів-гінекологів. / 
Залізняк В.О. – Запоріжжя, 2017. – 89 с. 

59. Новообразования органа зрения. Навчальний посібник для 
підготовки докторів філософії спеціальності «Офтальмологія». / Завгородня 
Н.Г., Саржевська Л.Е., Цибульська Т.Є., Івахненко О.М., Поплавська І.О., 
Костровська К.О. – Запоріжжя, 2016. – 73 с. (рос.). 
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60. Онкологія. Вибрані лекції для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр спеціальності «Лабораторна діагностика». / Шевченко А.І., 
Колеснік О.П., Левик О.М., Каджоян А.В. – Запоріжжя, 2017. – 152 с. 

61. Оптические методы исследования биологических систем. Лучевая 
диагностика и лучевая терапия. Радиоактивность. Ионизирующие излучения. 
Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян медичних 
факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / Біляк Н.С. – 
Запоріжжя, 2016. – 107 с. (рос.). 

62. Основи фітотерапії. Частина 1. Навчальний посібник для студентів 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Красько М.П., 
Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О., Долінна М.О. – Запоріжжя,  
2017. – 162 с. 

63. Основи формулювання клінічного діагнозу та визначення умов 
надання медичної допомоги пацієнтам із захворюваннями внутрішніх 
органів. Навчальний посібник. 3-ге вид., доопрац. та перероб. / Кривенко В.І., 
Пахомова С.П., Федорова О.П., Колесник М.Ю., Непрядкіна І.В., Качан І.С. – 
Запоріжжя, 2016. – 201 с. 

64. Основи християнської етики і моралі. Навчальний посібник для 
студентів III-VI курсів медичних факультетів. / Козиряцька С.А. – 
Запоріжжя, 2017. – 137 с. 

65. Основні аспекти та правила препарування каріозних порожнин. 
Навчальний посібник для підготовки магістрів ІІ курсу галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» спеціалізації 221 
«Стоматологія». / Ганчев К.С., Сепальов С.О. – Запоріжжя, 2016. – 120 с. 

66. Основы философии. Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян. / Сидоренко С.В. – Запоріжжя, 2016. – 133 с. (рос.). 

67. Особенности соблюдения техники безопасности при работе в 
биохимической и химической лабораториях. / Safety training features  
during biochemical investigations in chemical and biochemical laboratories. 
Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян ІІ курсу медичних 
факультетів. / Александрова К.В., Швець В.М., Дячков М.В., Васильєв Д.А. – 
Запоріжжя, 2017. – 113 с. (рос.-англ.). 

68. Особенности стоматологического обследования в детском возрасте. 
Навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету та лікарів-
інтернів. / Возний О.В., Чаунанс Г.В., Маліцький А.А. – Запоріжжя,  
2016. – 85 с. (рос.). 

69. Особливості дотримання техніки безпеки при роботі в біохімічній 
та хімічній лабораторіях. Навчальний посібник для самостійної підготовки  
до практичних занять. / Александрова К.В., Швець В.М., Дячков М.В.,  
Васильєв Д.А. – Запоріжжя, 2017. – 76 с. 

70. Особливості організму жінки в клімактерії. Навчальний посібник. / 
Авраменко Н.В., Барковський Д.Є., Нікіфоров О.А., Кабаченко О.В.,  
Грідіна І.Б., Ломейко О.О. – Запоріжжя, 2016. – 71 с. 

71. От науки к практике. Практический курс русского языка. 
Навчальний посібник для студентів  – іноземних громадян ІІ курсу медичних 
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факультетів спеціальності «Стоматологія». / Рибалко Г.В., Рагріна Ж.М., 
Агіна О.І. – Запоріжжя, 2017. – 174 с. (рос.). 

72. Оториноларингологія. Курс лекцій для студентів ІV курсу 
медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / Троян В.І., 
Костровський О.М., Сінайко І.О. – Запоріжжя, 2017. – 88 с. 

73. Периодические процессы в биологии и медицине. Биофизика 
системы кровообращения. Основы биоэнергетики. Строение и свойства 
биологических мембран. Навчальний посібник для студентів – іноземних 
громадян медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / 
Біляк Н.С. – Запоріжжя, 2016. – 100 с. (рос.). 

74. Принципи комбінування лікарських засобів в фармакотерапії. 
Навчальний посібник для практичних занять провізорів-інтернів 
спеціальності «Загальна фармація». / Білай І.М., Михайлюк Є.О. – 
Запоріжжя, 2017. – 77 с. 

75. Протозойні інвазії. Цестодози. Трематодози. Нематодози. 
Навчальний посібник для студентів V-VI курсів медичних факультетів. / 
Рябоконь О.В., Ушеніна Н.С., Фурик О.О. – Запоріжжя, 2017. – 73 с. 

76. Профілактика і алгоритми виявлення онкологічних захворювань. 
Навчальний посібник для лікарів-інтернів. / Шевченко А.І., Колеснік О.П., 
Левик О.М. – Запоріжжя, 2016. – 80 с. 

77. Психологія і патологія інтелектуально-мнестичної сфери. 
Навчальний посібник для студентів ІV курсу медичних факультетів. /  
Іванов М.Д. – Запоріжжя, 2017. – 66 с. 

78. Реклама у системі фармацевтичного маркетингу. Навчальний 
посібник для самостійної роботи провізорів-інтернів спеціальності «Загальна 
фармація». / Білай І.М., Михайлюк Є.О. – Запоріжжя, 2017. – 73 с. 

79. Рентгенологічні методи дослідження. Навчальний посібник для 
студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа», «Педіатрія», «Стоматологія». / Туманська Н.В., Барська К.С., 
Скринченко С.В., Кічангіна Т.М. – Запоріжжя, 2017. – 75 с. 

80. Рішення клінічних задач з внутрішніх хвороб – акцент на 
лабораторну діагностику. Навчальний посібник для студентів VІ курсу 
медичних факультетів. / Доценко С.Я., Шеховцева Т.Г., Долінна М.О. – 
Запоріжжя, 2017. – 70 с. 

81. Система управління охороною праці на фармацевтичних 
підприємствах. Навчальний посібник до семінарських занять для слухачів 
курсів підвищення кваліфікації спеціальності «Організація і управління 
фармацією». / Гетало О.В., Яковлева О.С. – Запоріжжя, 2017. – 100 с. 

82. Систематика рослин. Модуль 2. Конспект лекцій для студентів  
II курсу фармацевтичних факультетів. / Корнієвський Ю.І., Корнієвська В.Г. – 
Запоріжжя, 2017. – 95 с. 

83. Современные клинические методы обследования в ортодонтии. 
Навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету та  
лікарів-інтернів. / Возний О.В., Возна І.В., Кокарь О.О., Максимов Я.В., 
Сидоренко А.Ю. – Запоріжжя, 2016. – 58 с. (рос.). 
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84. Сучасна практика внутрішньої медицини. Ведення хворих із 
хворобами органів травлення. Навчальний посібник для студентів VІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Доценко С.Я., 
Рекалов Д.Г, Данюк І.О., Кравченко В.І., Токаренко І.І., Свистун С.І., 
Афанасьєв А.В., Медведчук Г.Я., Самура Б.Б., Шевченко М.В. –  
Запоріжжя, 2017. – 140 с. 

85. Сучасні підходи до ведення вагітних з цукровим діабетом. 
Навчальний посібник для студентів V-VI курсів медичних факультетів. / 
Круть Ю.Я., Гайдай Н.В. – Запоріжжя, 2017. – 70 с. 

86. Теорія і практика професійної мовної комунікації. Навчальний 
посібник для студентів І курсу медичних факультетів. / Сидоренко О.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 75 с. 

87. Тестові завдання «Крок-2» з гастроентерології. Навчальний 
посібник для студентів VІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Лікувальна справа». / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г, Данюк І.О., Кравченко 
В.І., Токаренко І.І., Свистун С.І., Афанасьєв А.В., Шеховцева Т.Г., 
Медведчук Г.Я., Шевченко М.В., Самура Б.Б., Сичов Р.О., Чорна І.В., 
Склярова Н.П. – Запоріжжя, 2017. – 70 с. 

88. Томографічні методи променевої діагностики. Навчальний посібник 
для студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа», «Педіатрія», «Стоматологія». / Туманська Н.В., Барська К.С.,  
Джос І.П., Кічангіна Т.М. – Запоріжжя, 2017. – 91 с. 

89. Топографическая, клиническая анатомия и оперативная хирургия 
живота. Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян  
ІІ-ІІІ курсів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та 
«Педіатрія». / Булдишкiн В.В., Григор’єва О.А., Скаковський Е.Р. – 
Запоріжжя, 2017. – 129 с. (рос.). 

90. Травматологія та ортопедія. Навчальний посібник для самостійної 
роботи студентів V курсу медичних факультетів. / Головаха М.Л., Івченко 
Д.В., Кудієвський А.В., Москальков О.П., Чорний В.М., Краснопьоров С.М., 
Кожем’яка М.О., Іваньков В.Г. – Запоріжжя, 2017. – 71 с. 

91. Українська мова та література. Конспект лекцій для підготовки до 
вступу у ВНЗ. / Звягіна Г.О. – Запоріжжя, 2017. – 202 с. 

92. Ускладнення фармакотерапії. Навчальний посібник для провізорів-
інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Білай І.М. – Запоріжжя,  
2017. – 79 с. 

93. Учебные задания по обучению аудированию лекций по языку 
специальности. Навчальний посібник для підготовки до вступу у ВНЗ. / 
Гейченко К.І., Гайдук Л.П., Манаева Г.С., Новікова І.Г. – Запоріжжя,  
2017. – 253 с. 

94. Фармакогнозія з основами фітокосметики. Лікарські рослини  та 
сировина, які містять фенольні сполуки, алкалоїди та різні групи БАР. 
Товарознавчий аналіз. Модуль 2. Конспект лекцій для студентів ІІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ». 2-ге вид., доопрац. та 
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перероб. / Тржецький С.Д., Денисенко О.М., Мозуль В.І., Головкін В.В., 
Одинцова В.М. – Запоріжжя, 2017. – 178 с. 

95. Фармакогнозія. Лікарські рослини та сировина, які містять фенольні 
сполуки, алкалоїди та різні групи БАР. Товарознавчий аналіз. Модуль 2. 
Конспект лекцій для студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Тржецинський С.Д., Мозуль В.І.,  
Денисенко О.М., Головкін В.В., Одинцова В.М. – Запоріжжя, 2017. – 184 с. 

96. Фармакогнозія. Лікарські рослини, сировина рослинного і 
тваринного походження, яка містить вуглеводи, глікозиди, ліпіди, білки, 
вітаміни, ізопреноїди, тритерпени, каріостероїди. Модуль 1. Конспект лекцій 
для студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Тржецинський С.Д., Мозуль В.І., Денисенко О.М.,  
Головкін В.В., Одинцова В.М. – Запоріжжя, 2017. – 204 с. 

97. Фармакогнозія. Навчальний посібник для практичних  
занять магістрів спеціальності «Загальна фармація». / Мазулін О.В., 
Смойловська Г.П., Хортецька Т.В. – Запоріжжя, 2016. – 80 с. 

98. Фармакогнозія. Частина 1. Навчальний посібник для самостійної 
роботи провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». 2-ге вид., 
доопрац. та перероб. / Мазулін О.В., Смойловська Г.П., Хортецька Т.В. – 
Запоріжжя, 2016. – 83 с. 

99. Фармакогнозія. Частина 2. Навчальний посібник для самостійної 
роботи провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». 2-ге вид., 
доопрац. та перероб. / Мазулін О.В., Смойловська Г.П., Хортецька Т.В. – 
Запоріжжя, 2016. – 104 с. 

100. Фармакология нервной системы. «Крок-1». Модуль 1. Конспект 
лекцій для студентів – іноземних громадян спеціальності «Фармація» заочної 
форми навчання. / Гречана О.В. – Запоріжжя, 2017. – 137 с. (рос.). 

101. Фармакотерапія алергічного дерматиту дорослих та дітей. 
Навчальний посібник. / Резніченко Ю.Г., Білай І.М., Резніченко Н.Ю. – 
Запоріжжя, 2017. – 126 с. 

102. Фармакотерапія в пульмонології дорослих та дітей. Навчальний 
посібник. / Резніченко Ю.Г., Білай І.М., Разнатовська О.М. – Запоріжжя, 
2017. – 164 с. 

103. Фармакотерапія дітей раннього віку. Навчальний посібник. / 
Резніченко Ю.Г., Білай І.М. – Запоріжжя, 2017. – 108 с. 

104. Фармацевтична технологія. Частина 1. Навчальний посібник для 
самостійної роботи провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / 
Смойловська Г.П., Малюгіна О.О., Мазулін О.В., Дуюн І.Ф. – Запоріжжя, 
2017. – 97 с. 

105. Фармацевтична технологія. Частина 1. Навчальний посібник для 
семінарських занять магістрів  спеціальності «Загальна фармація». /  
Мазулін О.В., Смойловська Г.П., Нагорна Н.О., Андреєва Г.Т. – Запоріжжя,  
2016. – 104 с. 

106. Фармацевтична технологія. Частина 2. Навчальний посібник для 
самостійної роботи провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / 
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Смойловська Г.П., Хортецька Т.В., Малюгіна О.О., Фуклева Л.А.– 
Запоріжжя, 2017. – 101 с. 

107. Фармацевтична технологія. Частина 2. Навчальний посібник для 
семінарських занять магістрів  спеціальності «Загальна фармація». /  
Мазулін О.В., Смойловська Г.П., Нагорна Н.О., Андреєва Г.Т. – Запоріжжя, 
2016. – 112 с. 

108. Хімічна термодинаміка. Навчальний посібник для студентів 
фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ»  заочної 
форми навчання. / Каплаушенко А.Г., Юрченко І.О., Щербак М.О.,   
Пряхін О.Р. – Запоріжжя, 2017. – 73 с. 

109. Электродинамика медико-биологических систем. Электронная 
медицинская аппаратура. Электрофизиотерапия. Навчальний посібник для 
студентів – іноземних громадян медичних факультетів спеціальності 
«Лабораторна діагностика». / Біляк Н.С. – Запоріжжя, 2016. – 107 с. (рос.). 

110. Якість, стандартизація та сертифікація ліків. Навчальний посібник 
для самостійної роботи студентів на передатестаційному циклі спеціальності 
«Фармація». / Берест Г.Г., Скорина Д.Ю. – Запоріжжя, 2017. –  82 с. 

111. Athlete evaluation and injury prevention of Lumbar-Pelvic Complex. 
(Оцінка функціонального стану та попередження травмування попереково-
крижового відділу хребта). Навчальний посібник для студентів – іноземних 
громадян медичних факультетів. / Михалюк Є.Л., Ткаліч І.В., Черепок О.О. – 
Запоріжжя, 2017. – 69 с. (англ.). 

112. Biological chemistry. (Біологічна хімія). Навчальний посібник для 
самостійної підготовки студентів – іноземних громадян ІІ курсу до 
ліцензійного екзамену «Крок-1» зі змістовних модулів 6,7 модулю 2. / 
Александрова К.В., Романенко М.І., Крісанова Н.В., Іванченко Д.Г.,  
Рудько Н.П., Левіч С.В. – Запоріжжя, 2017. – 213 с. (англ.). 

113. Clinical forms of tuberculosis. (Клінічні форми туберкульозу). 
Навчальний посібник для практичних занять студентів – іноземних  
громадян IV курсу медичних факультетів. / Ясінський Р.М. – Запоріжжя,  
2016. – 81 с. (англ.). 

114. 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. / Сиволап В.В., Герасько М.П. – Запоріжжя, 2017. – 95 с. (англ.). 

115. Course of  dentistry. (Курс стоматології). Навчальний посібник для 
самостійної роботи студентів – іноземних громадян медичних факультетів 
спеціальності «Лікувальна справа». / Бурега Ю.О., Маслова І.М. – Запоріжжя, 
2016. – 86 с. (англ.). 

116. Dermatovenerology. (Дерматовенерологія). Курс лекцій для студентів – 
іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». 
/ Резніченко Н.Ю. – Запоріжжя, 2016. – 250 с. (англ.). 

117. Differential diagnosis of acute intestinal infections. Viral hepatitis. 
(Диференційний діагноз гострих кишкових інфекцій. Вірусні гепатити). 
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Навчальний посібник для самостійної роботи студентів – іноземних громадян 
VI курсу. / Усачова О.В., Конакова О.В., Пахольчук Т.М., Сіліна Є.А., 
Дралова О.А. – Запоріжжя, 2016. – 109 с. (англ.). 

118. Differential diagnosis of infections with air-droplet route and 
neuroinfections in children. (Диференційна діагностика інфекційних 
захворювань з повітряно-крапельним шляхом передачі інфекції та 
нейроінфекцій  у дітей). Навчальний посібник для студентів – іноземних 
громадян VI курсу медичних факультетів. / Усачова О.В., Конакова О.В., 
Пахольчук Т.М., Сіліна Є.А., Дралова О.А. – Запоріжжя, 2017. – 75 с. (англ.). 

119. Doping and athlete’s nutrition. (Допінг та харчування спортсмена). 
Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян медичних 
факультетів. / Михалюк Є.Л., Ткаліч І.В., Черепок О.О. – Запоріжжя,  
2017. – 77 с. (англ.). 

120. English reader for medical students. Навчальний посібник для 
самостійного читання англійською мовою. / Волкова Г.К., Гордієнко О.В., 
Мудрова Н.В., Пашко О.Є. – Запоріжжя, 2017. – 92 с. (англ.). 

121. Evaluation data of laboratory and instrumental studies in 
gastroenterology. (Оцінка даних лабораторних та інструментальних 
досліджень в гастроентерології). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян медичних факультетів. / Сиволап В.Д., Назаренко О.В., 
Бідзіля П.П.  – Запоріжжя, 2017. – 81 с. (англ.). 

122. Evaluation of the results of laboratory and instrumental investigations 
in endocrinology. (Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних 
досліджень в ендокринології). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян. / Сиволап В.Д., Каджарян В.Г., Бідзіля П.П.,  
Солов’юк О.О. – Запоріжжя, 2016. – 106 с. (англ.). 

123. Executable task force pulmonology diseases: Bronchial asthma. COPD. 
Pneumonias. Diagnosis and management approaches. (Захворювання легень: 
Бронхіальна астма. ХОЗЛ. Пневмонії. Діагностика та підходи до лікування). 
Навчальний посібник для практичних занять студентів – іноземних громадян 
V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., Березін О.Є. – Запоріжжя,  
2017. – 118 с. (англ.). 

124. Executable task force rheumatology diseases. Diagnosis and 
management approaches. (Ревматичні захворювання: діагностика та підходи 
лікування). Навчальний посібник для практичних занять студентів – 
іноземних громадян V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., Березін О.Є. – 
Запоріжжя, 2017. – 244 с. (англ.). 

125. Forensic autopsy. Basic guidelines for making up of autopsy report. 
(Судово-медичний розтин трупу. Загальні правила складання висновку 
експерта).  Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян 
медичних факультетів. / Туманський В.О., Зубко М.Д., Туманська Л.М. – 
Запоріжжя, 2017. – 112 с. (англ.). 

126. Gunshot injuries of the extremities. (Вогнепальні поранення 
кінцівок). Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян 
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медичних факультетів. / Головаха М.Л., Кожем’яка М.О., Кудієвський А.В., 
Краснопьоров С.М.,Масленіков С.О. – Запоріжжя, 2017. – 87 с. (англ.). 

127. Handbook of bioorganic chemistry «LIPIDS». (Навчальний посібник 
з біоорганічної хімії «Ліпіди»). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян I курсу спеціальності «Медицина». / Коваленко С.І., 
Прийменко Б.О., Кандибей К.І., Воскобойнік О.Ю., Антипенко Л.М.,  
Казунін М.С., Білий А.К., Холодняк С.В., Антипенко О.М. – Запоріжжя. – 
2016. – 104 с. (англ.). 

128. Handbook of bioorganic chemistry. Part 1.  (Навчальний посібник з 
біоорганічної хімії. Частина 1). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян I курсу спеціальності 222 «Медицина». / Коваленко С.І., 
Прийменко Б.О., Кандибей К.І., Воскобойнік О.Ю., Антипенко Л.М.,  
Казунін М.С., Білий А.К., Холодняк С.В., Антипенко О.М. – Запоріжжя, 
2017. – 95 с. (англ.). 

129. Handbook of bioorganic chemistry. Part 2. (Навчальний посібник з 
біоорганічної хімії. Частина 2). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян I курсу спеціальності 222 «Медицина». / Коваленко С.І., 
Прийменко Б.О., Кандибей К.І., Воскобойнік О.Ю., Антипенко Л.М.,  
Казунін М.С., Білий А.К., Холодняк С.В., Антипенко О.М. – Запоріжжя, 
2017. – 75 с. (англ.). 

130. Handbook of bioorganic chemistry. Part 3. (Навчальний посібник з 
біоорганічної хімії. Частина 3). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян I курсу спеціальності 222 «Медицина». / Коваленко С.І., 
Прийменко Б.О., Кандибей К.І., Воскобойнік О.Ю., Антипенко Л.М.,  
Казунін М.С., Білий А.К., Холодняк С.В., Антипенко О.М. – Запоріжжя, 
2017. – 85 с. (англ.). 

131. Handbook of bioorganic chemistry. Part 5. (Навчальний посібник з 
біоорганічної хімії. Частина 5). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян I курсу спеціальності 222 «Медицина». / Коваленко С.І., 
Прийменко Б.О., Кандибей К.І., Воскобойнік О.Ю., Антипенко Л.М.,  
Казунін М.С., Білий А.К., Холодняк С.В., Антипенко О.М. – Запоріжжя, 
2017. – 90 с. (англ.). 

132. Handbook of bioorganic chemistry. Part 6. (Навчальний посібник з 
біоорганічної хімії. Частина 6). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян I курсу спеціальності 222 «Медицина». / Коваленко С.І., 
Прийменко Б.О., Кандибей К.І., Воскобойнік О.Ю., Антипенко Л.М.,  
Казунін М.С., Білий А.К., Холодняк С.В., Антипенко О.М. – Запоріжжя, 
2017. – 75 с. (англ.). 

133. Infection diseases with air-drop mechanism of transmission. Modul 4. 
(Інфекційні захворювання з повітряно-крапельним механізмом передавання. 
Модуль 4). Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян  
V курсу медичних факультетів. / Рябоконь О.В., Оніщенко Т.Є., Фурик О.О., 
Задирака Д.А. – Запоріжжя, 2017. – 140 с. (англ.). 
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134. Medical law. (Медичне правознавство). Курс лекцій для студентів – 
іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Алексєєв О.Г. – Запоріжжя, 2016. – 125 с. (англ.). 

135. Microbiological (culture) studies in the laboratory diagnosis of 
infectious diseases. (Мікробіологічний (культуральний) метод у лабораторній 
діагностиці інфекційних захворювань). Навчальний  посібник для студентів – 
іноземних громадян II-III курсів медичних факультетів спеціальності 
«Лікувальна справа». / Камишний О.М., Єрьоміна А.К., Сухомлінова І.Є., 
Топол І.О. – Запоріжжя, 2017. – 84 с. (англ.). 

136. Microscopical (bacterioscopical) method of research in the 
microbiological practice. (Мікроскопічний (бактеріоскопічний) метод 
дослідження у мікробіологічний практиці). Навчальний  посібник для  
студентів – іноземних громадян II-III курсів медичних факультетів 
спеціальності «Лікувальна справа». / Камишний О.М., Єрьоміна А.К., 
Сухомлінова І.Є., Поліщук Н.М. – Запоріжжя, 2017. – 74 с. (англ.). 

137. Microsoft Excel 2016. Часть 1. Навчальний посібник для слухачів – 
іноземних громадян довузівської підготовки. / Каблуков А.О., Андросов А.І. – 
Запоріжжя, 2017. – 124 с. (рос.). 

138. Microsoft Excel 2016. Часть 2. Навчальний посібник для слухачів – 
іноземних громадян довузівської підготовки. / Каблуков А.О., Андросов А.І. – 
Запоріжжя, 2017. – 123 с. (рос.). 

139. Mycobacterium  tuberculosis. Mycobacterium leprae. (Мікобактерії 
туберкульозу. Мікобактерії лепри). Навчальний посібник  для студентів – 
іноземних громадян ІІ-ІІІ курсів медичних  факультетів спеціальності 
«Лікувальна справа». / Камишний О.M., Єрьоміна А.К., Сухомлінова І.Є.,  
Кірсанова О.В.  – Запоріжжя, 2016. – 80 с. (англ.). 

140. Nucleotides, Nucleic acids: General Information about Structure, 
Functions and Metabolism. (Нуклеотиди, нуклеїнові кислоти: загальне 
уявлення про структуру, функції та метаболізм). Навчальний посібник для 
самостійної роботи студентів – іноземних громадян ІІ курсу медичних 
факультетів. / Александрова К.В., Іванченко Д.Г., Крісанова Н.В. – 
Запоріжжя, 2016. – 84 с. (англ.). 

141. Symptoms and syndromes in diseases of internal organs. (Симптоми 
та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів). Навчальний посібник 
для студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів. / 
Сиволап В.В., Лихасенко І.В., Олійник О.І., Авраменко Н.Ф., Герасько М.П., 
Жеманюк С.П., Курілець Л.О. – Запоріжжя, 2017. – 82 с. (англ.). 

142. The main duties and professional activities of a medical nurse in a 
therapeutics department. (Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри 
терапевтичного відділення). Посібник для студентів – іноземних громадян  
ІІІ курсу. / Сиволап В.В., Лихасенко І.В., Олійник О.І., Авраменко Н.Ф., 
Герасько М.П., Курілець Л.О., Познанська К.О., Жеманюк С.П. – Запоріжжя, 
2016. – 78 с. (англ.). 

143. The main methods of examination of patients in clinic internal diseases. 
(Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб). 
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Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних 
факультетів. / Сиволап В.В., Лихасенко І.В., Олійник О.І., Авраменко Н.Ф., 
Герасько М.П., Жеманюк С.П., Курілець Л.О. – Запоріжжя, 2017. –  
86 с. (англ.). 

144. Theoretical foundations of physical education of student youth. 
(Теоретичні основи фізичного виховання студентів). Навчальний посібник 
для студентів – іноземних громадян. / Польський С.Г. – Запоріжжя,  
2016. – 66 с. (англ.). 

145. Therapeutic patients’ care. (Терапевтичний догляд за хворими). 
Посібник для студентів – іноземних громадян ІІ курсу. / Познанська К.О., 
Жеманюк С.П. – Запоріжжя, 2016. – 82 с. (англ.). 

146. Tuberculosis diagnostic methods. (Методи діагностики 
туберкульозу). Навчальний посібник для практичних занять студентів – 
іноземних громадян IV курсу медичних факультетів. / Ясінський Р.М., 
Солодовник Ю.С. – Запоріжжя, 2016. – 81 с. (англ.). 

147. Tuberculosis prophylaxis. (Профілактика туберкульозу). 
Навчальний посібник для практичних занять студентів – іноземних громадян 
ІV курсу медичних факультетів. / Ясінський Р.М., Солодовник Ю.С. – 
Запоріжжя, 2017. – 79 с. (англ.). 

 
Навчально-методичні посібники – 246 
1. Алергологія дорослих та дітей. Навчально-методичний посібник. / 

Резніченко Ю.Г., Доценко С.Я., Леженко Г.О., Резніченко Н.Ю., Сміян О.І., 
Полковніков Ю.Ф., Токаренко І.І. – Запоріжжя, 2017. – 228 с. 

2. Аминокислоты, пептиды, простые и сложные белки: особенности их 
химического состава, структуры, физико-химических свойств и 
биологической функции. Навчально-методичний посібник для студентів – 
іноземних громадян медичних факультетів. / Александрова К.В.,  
Крісанова Н.В., Левіч С.В. – Запоріжжя, 2017. – 97 с. (рос.). 

3. Анализ качества лекарственных веществ и лекарственных форм в 
условиях аптеки. Смысловой модуль 3.2. Навчально-методичний посібник 
для самостійної роботи студентів – іноземних громадян ІV курсу 
фармацевтичний факультетів спеціальності «Фармація». / Моряк З.Б., 
Скорина Д.Ю., Шабельник К.П., Бідненко О.С., Парнюк Н.В. – Запоріжжя, 
2017. – 112 с. (рос.). 

4. Анализ качества лекарственных средств из группы витаминов и 
витаминоподобных веществ. Смысловой модуль 3.3. Навчально-методичний 
посібник для студентів – іноземних громадян ІV курсу фармацевтичний 
факультетів спеціальності «Фармація». / Моряк З.Б., Скорина Д.Ю., 
Шабельник К.П., Парнюк Н.В., Бідненко О.С. – Запоріжжя, 2017. – 136 с. (рос.). 

5. Аналіз фінансово-господарської діяльності аптечних закладів за 
економічними показниками. Аудит та оподаткування. Змістовий модуль 7. 
Методичний посібник для викладачів. / За ред. Книша Є.Г. Книш Є.Г., 
Дондик Н.Я., Литвиненко О.В., Сінча Н.І., Демченко В.О. – Запоріжжя,  
2016. – 119 с. 
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6. Аналіз якості лікарських засобів неорганічної природи. Змістовий 
модуль 1.1. Навчально-методичний посібник для практичних занять 
студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Кучеренко Л.І., Мазур І.А., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., 
Борсук С.О. – Запоріжжя, 2017. – 163 с. 

7. Аналіз якості лікарських речовин та лікарських форм в умовах 
аптеки. Змістовий модуль 3.2. Методичний посібник для викладачів, які 
навчають студентів – іноземних громадян ІV курсу спеціальності 
«Фармація». / Моряк З.Б., Скорина Д.Ю., Шабельник К.П., Парнюк Н.В., 
Бідненко О.С. – Запоріжжя, 2017. – 172 с. 

8. Аналітична хімія. Модуль 1. Інструментальні методи аналізу. 
Змістовий модуль 3. Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». /  
Васюк С.О., Коржова А.С. – Запоріжжя, 2016. – 91 с. 

9. Аналітична хімія. Модуль 1. Кількісний аналіз. Змістовий модуль 2. 
Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / Васюк С.О., 
Коржова А.С. – Запоріжжя, 2016. – 99 с. 

10. Аналітична хімія. Модуль 1. Якісний аналіз. Змістовий модуль 1. 
Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / Васюк С.О., 
Коржова А.С. – Запоріжжя, 2016. – 101 с. 

11. Анатомія і фізіологія органів сечостатевої системи. Аномалії 
розвитку органів сечової системи. Навчально-методичний посібник для 
самостійної роботи студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Лабораторна діагностика». / Бачурін Г.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 80 с. 

12. Анатомія людини. Модуль 1. Навчально-методичний посібник для 
самостійної роботи студентів медичних факультетів спеціальності 
«Стоматологія». / Волошин М.А., Артюх О.В., Матвєйшина Т.М.,  
Щербаков М.С., Богданов П.В., Вовченко М.Б., Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., 
Чугін С.В., Світлицький О.А., Апт О.А. – Запоріжжя, 2017. – 74 с. 

13. Аптечная технология лекарств. Модуль 1. Навчально-методичний 
посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів – іноземних 
громадян IІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., 
Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2016. – 150 с. (рос.). 

14. Аптечная технология лекарств. Модуль 2. Навчально-методичний 
посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів – іноземних 
громадян IІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., 
Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2016. – 165 с. (рос.). 

15. Биология с основами генетики. Навчально-методичний посібник 
для студентів – іноземних громадян фармацевтичних факультетів 
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спеціальності «Фармація». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Стеблюк М.В., 
Павліченко В.І., Попович А.П., Малєєва Г.Ю.  – Запоріжжя, 2016. – 149 с. (рос.). 

16. Биофармация. Модуль 1. Навчально-методичний посібник для 
студентів фармацевтичних факультетів заочної форми спеціальностей 
«Фармація» та «ТПКЗ». / Гладишев В.В., Бірюк І.А., Курiнний А.В.,  
Пучкан Л.О. – Запоріжжя, 2016. – 70 с. (рос.). 

17. Биохимический состав и функции биологических жидкостей 
ротовой полости в норме и при различных патологических состояниях. 
Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних громадян ІІ курсу 
спеціальності «Стоматологія». / Александрова К.В., Сінченко Д.М.,  
Макоїд О.Б., Левіч С.В. – Запоріжжя, 2017. – 100 с. (рос.). 

18. Біологія з основами генетики. Навчально-методичний посібник для 
студентів фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація» та 
«ТПКЗ». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Павліченко В.І., Стеблюк М.В., 
Попович А.П., Малєєва Г.Ю.  – Запоріжжя, 2016. – 145 с. 

19. Вади розвитку кишкової трубки та сечовивідної системи у дітей. 
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів VІ курсу 
медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / 
Спахі О.В., Макарова М.О., Лятуринська О.В. – Запоріжжя, 2016. – 144 с. 

20. Використання лікарських засобів – фармацевтична опіка. 
Навчально-методичний посібник для студентів V курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». Модуль 1. / Крайдашенко О.В., 
Свинтозельський О.О. – Запоріжжя, 2017. – 274 с. 

21. Виробнича практика з ортопедичної стоматології. Навчально-
методичний посібник для студентів ІV курсу медичних факультетів. /  
Возний О.В., Романюк В.М. – Запоріжжя, 2017. – 79 с. 

22. Виробнича практика з терапевтичної стоматології. Навчально-
методичний посібник для студентів ІІІ курсу медичних факультетів. /  
Возний О.В., Лукаш А.Ю. – Запоріжжя, 2017. – 95 с. 

23. Властивості розчинів електролітів та неелектролітів. Навчально-
методичний посібник до практичних занять для студентів фармацевтичних 
факультетів спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ» денної форми  
навчання / Каплаушенко А.Г., Чернега Г.В., Юрченко І.О., Пряхін О.Р., 
Похмьолкіна С.О., Авраменко А.І., Щербак М.О. – Запоріжжя, 2017. – 77 с. 

24. Водні розчини. Концентровані розчини. Фармакопейні  
розчини. Неводні розчини. Змістовий модуль 1.2. Методичний посібник  
для викладачів. / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., 
Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2016. – 102 с. 

25. Врожденная глаукома. Навчально-методичний посібник для лікарів-
інтернів спеціальності «Офтальмологія». / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., 
Резніченко Ю.Г., Цибульська Т.Є. – Запоріжжя, 2017. – 74 с. (рос.). 

26. Вторичная глаукома. Навчально-методичний посібник для лікарів-
інтернів спеціальності «Офтальмологія». / Цибульська Т.Є. – Запоріжжя, 
2017. – 74 с. (рос.). 
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27. Гематологія дорослих та дітей. Навчально-методичний посібник. / 
Резніченко Ю.Г., Доценко С.Я., Леженко Г.О. – Запоріжжя, 2017. – 249 с. 

28. Гетероциклічні та природні сполуки. Модуль 2. Навчально-
методичний посібник для самостійної роботи студентів фармацевтичних 
факультетів. / Коваленко С.І., Прийменко Б.О., Кандибей К.І., Воскобойник О.Ю., 
Білий А.К., Казунін М.С., Холодняк С.В., Антипенко О.М., Ставицький В.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 160 с. 

29. Гомеопатичні лікарські засоби. Модуль 1. Навчально-методичний 
посібник для студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація» денної форми навчання. / Гладишев В.В., Бірюк І.А.,  
Курінний А.В., Пучкан Л.О., Ал Зедан Фаді. – Запоріжжя, 2017. – 141 с. 

30. Гостра  серцева недостатність. Навчально-методичний  посібник до 
курсу «Актуальні питання кардіології». / Сиволап В.Д., Каленський В.Х. – 
Запоріжжя, 2016. – 96 с. 

31. Гостра променева хвороба. Навчально-методичний посібник для 
практичних занять студентів V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., 
Деміденко О.В., Садомов А.С., Гончаров О.В. – Запоріжжя, 2017. –  111 с. 

32. Гострий  коронарний  синдром. Навчально-методичний  посібник 
до курсу «Актуальні питання кардіології». / Сиволап В.Д., Лашкул Д.А. – 
Запоріжжя, 2016. – 198 с. 

33. Деонтологія в медицині. Навчально-методичний посібник для 
студентів II курсу медичних та фармацевтичних факультетів. / Спиця Н.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 83 с. 

34. Державне нормування виготовлення лікарських засобів в аптеках. 
Дозування. Порошки. Змістовий модуль 1.1. Методичний посібник для 
викладачів. / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М.,  
Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2016. – 99 с. 

35. Диагностика и лечение нейростоматологических заболеваний. 
Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних громадян ІV 
курсу медичних факультетів. / Козьолкін О.А., Ревенько А.В., Мєдведкова С.О., 
Яркова С.В. – Запоріжжя, 2017. – 160 с. (рос.). 

36. Діагностика невідкладних станів в неврології (в таблицях). 
Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу медичних 
факультетів. / Козьолкін О.А., Ревенько А.В., Мєдвєдкова С.О. – Запоріжжя, 
2017. – 135 с. 

37. Діяльність сімейного лікаря в умовах страхової медицини. 
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної 
роботи студентів VІ курсу. / Михайловська Н.С. – Запоріжжя, 2017. – 112 с. 

38. Електродні процеси та їх застосування у фармації. Навчально-
методичний посібник до практичних занять для студентів фармацевтичних 
факультетів спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ» денної форми  
навчання.  / Каплаушенко А.Г., Чернега Г.В., Юрченко І.О., Пряхін О.Р., 
Похмьолкіна С.О., Авраменко А.І., Щербак М.О. – Запоріжжя, 2017. – 76 с. 

39. Заболевание системы крови и эндокринной системы у детей. 
Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки до практичних 
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занять студентів – іноземних громадян V курсу медичних факультетів. / 
Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., Гиря О.М., Каменщик А.В., 
Сидорова І.В., Лебединець О.М., Гладун К.В., Ярцева М.О., Крайня Г.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 180 с. (рос.). 

40. Заболевания внутренних органов при боевой хирургической травме 
и травмах в условиях катастроф и аварий мирного времени. Осложнения. 
Профилактика и этапное лечение. Навчально-методичний посібник для 
практичних занять студентів – іноземних громадян V курсу медичних 
факультетів. / Візір В.А., Овська О.Г. – Запоріжжя, 2017. – 62 с. (рос.). 

41. Заболевания, вызванные воздействием на организм термических 
факторов (тепла и холода). Навчально-методичний посібник для практичних 
занять студентів – іноземних громадян V курсу медичних факультетів. /  
Візір В.А., Буряк В.В. – Запоріжжя, 2017. – 69 с. (рос.). 

42. Загальна гістологія з курсом ембріології. І частина. Навчально-
методичний посібник для практичних занять студентів І курсу медичних 
факультетів. / Ключко С.С., Євтушенко В.М., Федосєєва О.В., Алієва О.Г., 
Таврог М.Л., Хитрик А.І. – Запоріжжя, 2017. – 75 с. 

43. Загальна гістологія з курсом ембріології. ІІ частина. Навчально-
методичний посібник для практичних занять студентів І курсу медичних 
факультетів. / Ключко С.С., Євтушенко В.М., Федосєєва О.В., Алієва О.Г., 
Таврог М.Л., Хитрик А.І. – Запоріжжя, 2017. – 95 с. 

44. Загальна неврологія. Модуль 1. Методичний посібник для студентів 
ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Педіатрія». / Козьолкін О.А., 
Сікорська М.В., Візір І.В., Ревенько А.В., Мєдвєдкова С.О., Гуйтур М.М., 
Рибалко Т.П., Кузнєцов А.А. – Запоріжжя, 2016. – 123 с. 

45. Загальна неврологія. Модуль 1. Навчально-методичний посібник 
для самостійної роботи студентів ІV курсу медичних факультетів. 2-ге вид., 
доопрац. та перероб. / Козьолкін О.А., Візір І.В., Сікорська М.В.,   
Гуйтур М.М. – Запоріжжя, 2016. – 117 с. 

46. Загальні методи аналізу якості лікарських препаратів. Навчально-
методичний посібник для практичних занять студентів ІІІ-V курсів 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., 
Мазур І.А., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – 
Запоріжжя, 2017. – 114 с. 

47. Запальні захворювання органа зору. Навчально-методичний 
посібник для студентів IV курсу  медичних факультетів зі спеціальності 
«Стоматологія». / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Івахненко О.М., 
Цибульська Т.Є., Костровська К.О. – Запоріжжя, 2017. – 92 с. 

48. Захворювання внутрішніх органів при бойовій хірургічній травмі та 
травмах в умовах катастроф та аварій мирного часу. Ускладнення. 
Профілактика та етапне лікування. Навчально-методичний посібник для 
практичних занять студентів V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., 
Овська О.Г. – Запоріжжя, 2017. – 60 с. 

49. Захворювання орбіти, повік, сльозних органів. Навчально-
методичний посібник для студентів IV курсу медичних факультетів. / 
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Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Івахненко О.М., Цибульська Т.Є., 
Поплавська І.О. – Запоріжжя, 2017. – 84 с. 

50. Захворювання, викликані дією на організм термічних факторів 
(тепла та холоду). Навчально-методичний посібник для практичних занять 
студентів V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., Буряк В.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 66 с. 

51. Инструментальные методы анализа. Модуль 2. Оптические методы 
анализа. Смысловой модуль 4. Навчально-методичний посібник для 
студентів – іноземних громадян ІІ курсу спеціальності «ТПКЗ». / Васюк С.О., 
Коржова А.С. – Запоріжжя, 2016. – 93 с. (рос.). 

52. Инструментальные методы анализа. Модуль 2. Электрохимические 
и хроматографические методы анализа. Смысловой модуль 5. Навчально-
методичний посібник для студентів – іноземних громадян ІІ курсу спеціальності 
«ТПКЗ». / Васюк С.О., Коржова А.С. – Запоріжжя, 2016. – 92 с. (рос.). 

53. Информационные технологии в фармации. Навчально-методичний 
посібник для самостійної роботи студентів – іноземних громадян IІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ». /  
Рижов О.А., Попов А.М. – Запоріжжя, 2016. – 129 с. (рос.). 

54. История болезни в терапевтической клинике. Навчально-
методичний посібник для студентів – іноземних громадян медичних 
факультетів. / Сиволап В.Д., Кисельов С.М., Каджарян В.Г., Земляний Я.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 103 с. (рос.). 

55. Історія України. Навчально-методичний посібник для студентів 
ВНМЗ денної форми навчання. / Бідзіля П.О., Дідик С.С. – Запоріжжя,  
2016. – 197 с. 

56. Історія України. Навчально-методичний посібник для студентів 
ВНМЗ заочної форми навчання. / Бідзіля П.О., Дідик С.С. – Запоріжжя,  
2016. – 189 с. 

57. Історія хвороби в терапевтичній клініці. Навчально-методичний 
посібник для студентів медичних факультетів. / Сиволап В.Д., Кисельов С.М., 
Солов’юк А.О., Кечин І.Л., Назаренко Е.В., Земляний Я.В., Гура Е.Ю., 
Бондаренко О.П., Сапронова Ж.Е. – Запоріжжя, 2017. – 103 с. 

58. Історія хвороби. Навчально-методичний посібник для студентів  
ІІ-ІІІ курсів медичних факультетів. / Сиволап В.В., Лукашенко Л.В., 
Лихасенко І.В., Олійник О.І., Авраменко Н.Ф., Герасько М.П., Курілець Л.О., 
Полівода С.В., Познанська К.О., Кравченко Т.В., Жеманюк С.П. – Запоріжжя, 
2016. – 72 с. (укр.-рос.-англ.). 

59. Катаракта. Навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів 
спеціальності «Офтальмологія». / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., 
Цибульська Т.Є., Івахненко О.М., Костровська К.О. – Запоріжжя,  
2017. – 77 с. (рос.). 

60. Качественный анализ. Модуль 1. Теория и практика анализа 
анионов. Анализ смеси сухих солей. Смысловой модуль 3. Навчально-
методичний посібник для студентів – іноземних громадян ІІ курсу 
спеціальності «ТПКЗ». / Васюк С.О., Коржова А.С. – Запоріжжя, 2016. –  
120 с. (рос.). 
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61. Качественный анализ. Модуль 1. Теория и практика анализа 
катионов I-III аналитических групп. Смысловой модуль 1. Навчально-
методичний посібник для студентів – іноземних громадян  ІІ курсу 
спеціальності «ТПКЗ». / Васюк С.О., Коржова А.С. – Запоріжжя, 2016. –  
120 с. (рос.). 

62. Качественный анализ. Модуль 1. Теория и практика анализа 
катионов IV-VI аналитических групп. Смысловой модуль 2. Навчально-
методичний посібник для студентів – іноземних громадян  ІІ курсу 
спеціальності «ТПКЗ». / Васюк С.О., Коржова А.С. – Запоріжжя, 2016. –  
120 с. (рос.). 

63. Кількісний аналіз. Інструментальні методи аналізу. Модуль 2. 
Електрохімічні та хроматографічні методи аналізу. Змістовий модуль 5. 
Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу спеціальності  
«Фармація». / Васюк С.А., Коржова А.С., Нагорна Н.О., Жук Ю.М. – 
Запоріжжя, 2017. – 80 с. 

64. Кількісний аналіз. Інструментальні методи аналізу. Модуль 2. 
Оптичні методи аналізу. Змістовий модуль 4. Навчально-методичний 
посібник для студентів ІІ курсу спеціальності  «Фармація». / Васюк С.А., 
Коржова А.С., Нагорна Н.О., Жук Ю.М. – Запоріжжя, 2017. – 93 с. 

65. Кількісний аналіз. Окисно-відновне титрування. Модуль 2. 
Змістовий модуль 2. Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу 
спеціальності «Фармація». / Васюк С.А., Коржова А.С., Жук Ю.М. – 
Запоріжжя, 2017. – 74 с. 

66. Кількісний аналіз. Титриметричні методи аналізу. Кислотно-
основне титрування. Модуль 2. Змістовий модуль 1. Навчально-методичний 
посібник для студентів ІІ курсу спеціальності  «Фармація». / Васюк С.А., 
Коржова А.С. – Запоріжжя, 2017. – 96 с. 

67. Кількісний аналіз. Титриметричні методи аналізу. Осаджувальне 
титрування. Комплексиметричне титрування. Гравіметричний аналіз. Модуль 
2. Змістовий модуль 3. Навчально-методичний посібник для студентів  
ІІ курсу спеціальності «Фармація». / Васюк С.А., Коржова А.С.,  
Нагорна Н.О. – Запоріжжя, 2017. – 84 с. 

68. Кінетичні закономірності перебігу хімічних реакцій. Навчально-
методичний посібник для практичних занять студентів фармацевтичних 
факультетів спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ» денної форми  
навчання. / Каплаушенко А.Г., Чернега Г.В., Юрченко І.О., Пряхін О.Р., 
Похмьолкіна С.О., Авраменко А.І., Щербак М.О. – Запоріжжя, 2017. – 99 с. 

69. Класифікація, властивості та механізми дії гормонів. Роль гормонів 
у контролі гомеостазу організму людини. Методичний посібник для 
викладачів. / Александрова К.В., Сінченко Д.М., Левіч С.В. – Запоріжжя, 
2017. – 74 с. 

70. Клиническая фармакология. Навчально-методичний посібник для 
студентів – іноземних громадян ІV курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Крайдашенко О.В., Кремзер О.О., 
Свинтозельський О.О. – Запоріжжя, 2017. – 226 с. (рос.). 
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71. Клінічна алергологія. Навчально-методичний посібник. /  
Доценко С.Я., Токаренко І.І., Афанасьєв А.В., Сичов Р.О., Чорна І.В., 
Шевченко М.В. – Запоріжжя, 2016. – 111 с. 

72. Клінічна анатомія та оперативна хірургія малого тазу. Навчально-
методичний посібник для самостійної роботи лікарів-інтернів 1 року 
навчання спеціальності «Акушерство-гінекологія». / Камишна В.А. – 
Запоріжжя, 2017. – 78 с. 

73. Клінічна імунологія дорослих та дітей. Навчально-методичний 
посібник. / Резніченко Ю.Г., Доценко С.Я., Леженко Г.О. – Запоріжжя,  
2017. – 264 с. 

74. Клінічна нефрологія. Навчально-методичний посібник для 
студентів медичних факультетів. / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г,  
Шеховцева Т.Г., Токаренко І.І., Токаренко А.А., Кулинич О.В., Свистун С.І., 
Медведчук Г.Я., Самура Б.Б., Кравченко В.І., Склярова Н.П., Шевченко М.В., 
Чорна І.В., Сичов Р.О., Тягла В.М. – Запоріжжя, 2017. – 86 с. 

75. Клінічна ревматологія дорослих та дітей. Навчально-методичний 
посібник. / Резніченко Ю.Г., Доценко С.Я., Леженко Г.О., Рекалов Д.Г., 
Сміян О.І. – Запоріжжя, 2017. – 192 с. 

76. Клінічна ревматологія. Модуль 3, 4. Навчально-методичний  
посібник для підготовки до практичних занять студентів VІ курсу медичних 
факультетів. / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Токаренко І.І., Кулинич О.В., 
Медведчук Г.Я., Кравченко В.І., Шевченко М.В., Чорна І.В., Сичов Р.О., 
Данюк І.О. – Запоріжжя, 2016. – 217 с. 

77. Клінічна фармакологія. Модуль 1. Навчально-методичний посібник 
для студентів спеціальності «Стоматологія». 2-ге вид., доопрац. та перероб. / 
Крайдашенко О.В., Кремзер О.О., Главацький О.М., Михайлик О.А. – 
Запоріжжя, 2016. – 274 с. 

78. Клінічна фармація в пульмонології. Навчально-методичний 
посібник для практичних занять слухачів передатестаційних курсів 
спеціальності «Загальна фармація». / Білай І.М., Михайлюк Є.О., 
Разнатовська О.М., Резніченко Ю.Г. – Запоріжжя, 2017. – 129 с. 

79. Клінічна фармація. Модуль 1. Навчально-методичний посібник для 
практичних занять та підготовки до модульного контролю студентів ІV курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». 2-ге вид., доопрац. 
та доп. / Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О., Долінна М.О.,  
Красько М.П., Саржевська А.В. – Запоріжжя, 2017. – 202 с. 

80. Клінічна фармація. Навчально-методичний посібник для 
практичних занять студентів заочної форми навчання спеціальності «ТПКЗ». / 
Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О., Левченко О.А. – Запоріжжя,  
2016. – 132 с. 

81. Клінічна фармація. Навчально-методичний посібник для 
практичних занять та підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» студентів 
V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». 2-ге вид., 
доопрац. та доп. / Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О., Долінна М.О., 
Красько М.П. – Запоріжжя, 2017. – 205 с. 
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82. Клінічна фармація. Навчально-методичний посібник для 
практичних занять студентів V курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація» заочної форми навчання. 2-ге вид., доопрац. та 
доп. / Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О. – Запоріжжя, 2017. – 108 с. 

83. Клінічна фармація. Навчально-методичний посібник для 
практичних занять та підготовки до іспиту студентів V курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ». 2-ге 
вид., доопрац. та доп. / Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О. – 
Запоріжжя, 2017. – 256 с. 

84. Клінічна фармація. Навчально-методичний посібник для 
семінарських занять провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / 
Білай І.М. – Запоріжжя, 2017. – 78 с. 

85. Клінічна фармація. Навчально-методичний посібник до практичних 
занять магістрів спеціальності «Фармація». / Білай І.М., Михайлюк Є.О. – 
Запоріжжя, 2016. – 180 с. 

86. Клінічне обстеження хворих. Рекомендації і вимоги щодо 
написання історії хвороби студентами стоматологічних факультетів. 
Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ–ІV курсів стоматологічних 
факультетів. / Михайловська Н.С., Олійник Т.В. – Запоріжжя, 2017. – 136 с. 

87. Клінічні прояви та неврологічні особливості невідкладних станів в 
неврології. Навчально-методичний посібник. / Козьолкін О.А., Ревенько А.В., 
Мєдвєдкова С.О. – Запоріжжя, 2017. – 113 с. 

88. Количественный анализ. Модуль 2. Кислотно-основное титрование. 
Титриметрические методы анализа. Смысловой модуль 1. Навчально-
методичний посібник для студентів – іноземних громадян ІІ курсу 
спеціальності «ТПКЗ». / Васюк С.О., Коржова А.С. – Запоріжжя, 2016. –  
166 с. (рос.). 

89. Количественный анализ. Модуль 2. Окислительно-
восстановительное титрование. Смысловой модуль 2. Навчально-методичний 
посібник для студентів – іноземних громадян ІІ курсу спеціальності  
«ТПКЗ». / Васюк С.О., Коржова А.С. – Запоріжжя, 2016. – 120 с. (рос.). 

90. Количественный анализ. Модуль 2. Осадительное титрование. 
Комплексиметрическое титрование. Гравиметрический анализ. Смысловой 
модуль 3. Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних 
громадян ІІ курсу спеціальності «ТПКЗ». / Васюк С.О., Коржова А.С. – 
Запоріжжя, 2016. – 117 с. (рос.). 

91. Комп’ютерні технології в фармації. Навчально-методичний 
посібник для самостійної позааудиторної роботи студентів IV курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ». /  
Рижов О.А., Страхова О.П., Іванькова Н.А. – Запоріжжя, 2016. – 136 с. 

92. Комплексы оздоровительных упражнений по физическому 
воспитанию. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
студентів – іноземних громадян. / Світлична Т.С. – Запоріжжя, 2016. –  
80 с. (рос.). 
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93. Контроль якості продуктів харчування та харчових добавок. 
Модуль 1. Навчально-методичний посібник для студентів V курсу 
спеціальності «Фармація». / Васюк С.А., Коржова А.С., Монайкіна Ю.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 131 с. 

94. Контузія органа зору. Навчально-методичний посібник для лікарів-
інтернів спеціальності «Офтальмологія». / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., 
Цибульська Т.Є., Поплавська І.О., Костровська К.О. – Запоріжжя, 2017. – 71 с. 

95. Лекарственные препараты, влияющие на исполнительные системы 
и органы. «Крок-1». Модуль 2. Часть 1. Навчально-методичний посібник для 
студентів – іноземних громадян ІІІ курсу фармацевтичний факультетів 
спеціальності «Фармація» денної форми навчання. / Тржецинський С.Д., 
Гречана О.В., Кулинич Р.Л., Клеванова В.С., Носуленко І.С. – Запоріжжя, 
2017. – 190 с. (рос.). 

96. Лекарственные препараты, влияющие на исполнительные системы. 
«Крок-1. Фармация». Модуль 2. Часть 1. Навчально-методичний посібник 
для студентів – іноземних громадян ІІІ курсу фармацевтичний факультетів 
спеціальності «Фармація» денної форми навчання. / Тржецинський С.Д., 
Гречана О.В., Кулинич Р.Л., Клеванова В.С., Носуленко І.С. – Запоріжжя, 
2017. – 146 с. (рос.). 

97. Лекарственные средства влияющие на нервную систему. «Крок-1». 
Модуль 1.  Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних 
громадян ІІІ курсу фармацевтичний факультетів спеціальності «Фармація» 
денної форми навчання. / Тржецинський С.Д., Гречана О.В., Мазулін Г.В., 
Кулинич Р.Л., Клеванова В.С., Носуленко І.С. – Запоріжжя, 2017. –  
128 с. (рос.). 

98.  Лікарські засоби, що впливають на нервову систему. Модуль 1. 
Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу фармацевтичний 
факультетів спеціальності «Фармація» денної форми навчання. / 
Тржецинський С.Д., Гречана О.В., Мазулін Г.В., Носуленко І.С.,  
Клеванова В.С., Кулинич Р.Л. – Запоріжжя, 2017. – 156 с. 

99. Лікарські засоби, що впливають на нервову систему. Модуль 2. 
Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу фармацевтичний 
факультетів спеціальності «Фармація» денної форми навчання. / 
Тржецинський С.Д., Гречана О.В., Мазулін Г.В., Носуленко І.С.,  
Клеванова В.С., Кулинич Р.Л. – Запоріжжя, 2017. – 124 с. 

100. Лікарські засоби, що застосовуються для лікування захворювань 
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103. Маркетинг у фармації та парфумерно-косметичній галузі. 
Навчально-методичний посібник для практичних занять студентів 
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Запоріжжя, 2016. – 124 с. 

104. Маркетинг у фармації та парфумерно-косметичній галузі. 
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146. Основи медичної біології. Навчально-методичний посібник для 
студентів І курсу медичних факультетів спеціальності «Лабораторна 
діагностика». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Стеблюк М.В., Малєєва Г.Ю.  – 
Запоріжжя, 2016. – 202 с. 

147. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри 
терапевтичного відділення. Навчально-методичний посібник для студентів 
медичних факультетів. / Сиволап В.В., Лукашенко Л.В., Олійник О.І., 
Ліхасенко І.В., Авраменко Н.Ф., Герасько М.П., Жеманюк С.П.,  
Курілець Л.О., Кравченко Т.В., Познанська К.О., Полівода С.В. – Запоріжжя, 
2017. – 112 с. 

148. Основные обязанности и профессиональные действия 
медицинской сестры терапевтического отделения. Навчально-методичний 
посібник для студентів – іноземних громадян медичних факультетів. / 
Сиволап В.В., Лукашенко Л.В., Олійник О.І., Ліхасенко І.В., Авраменко Н.Ф., 
Герасько М.П., Жеманюк С.П., Курілець Л.О., Кравченко Т.В.,  
Познанська К.О., Полівода С.В. – Запоріжжя, 2017. – 116 с. (рос.). 

149. Основы диагностики, лечения и профилактики заболеваний 
костно-мышечной системы и соединительной ткани. Часть 1. Навчально-
методичний посібник для практичних занять студентів – іноземних громадян 
V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., Березін О.Є., Садомов А.С., 
Гончаров О.В., Шолох С.Г.  – Запоріжжя, 2017. – 181 с. (рос.). 

150. Основы диагностики, лечения и профилактики заболеваний 
костно-мышечной системы и соединительной ткани. Часть 2. Навчально-
методичний посібник для практичних занять студентів – іноземних громадян 
V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., Буряк В.В., Шолох С.Г.,  
Заіка І.В. – Запоріжжя, 2017. – 128 с. (рос.). 

151. Основы диагностики, лечения и профилактики заболеваний 
мочеполовой системы. Часть 2. Навчально-методичний посібник для 
практичних занять студентів – іноземних громадян V курсу медичних 
факультетів. / Візір В.А., Садомов А.С., Гончаров О.В. – Запоріжжя,  
2017. – 128 с. (рос.). 

152. Основы диагностики, лечения и профилактики заболеваний 
органов дыхания. Навчально-методичний посібник для практичних занять 
студентів – іноземних громадян V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., 
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Приходько І.Б., Деміденко О.В., Садомов А.С.  – Запоріжжя, 2017. –  
94 с. (рос.). 

153. Основы диагностики, лечения и профилактики основных 
заболеваний мочеполовой системы. Часть 1. Навчально-методичний посібник 
для практичних занять студентів – іноземних громадян V курсу медичних 
факультетів. / Візір В.А., Приходько І.Б., Гончаров О.В. – Запоріжжя, 2017. – 
120 с. (рос.). 

154. Острая лучевая болезнь. Навчально-методичний посібник для 
практичних занять студентів – іноземних громадян V курсу медичних 
факультетів. / Візір В.А., Деміденко О.В., Садомов А.С., Гончаров О.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 122 с. (рос.). 

155. Патоморфология. Навчально-методичний посібник для студентів – 
іноземних громадян ІІ курсу спеціальності «Лабораторна діагностика». / 
Туманський В.О., Тертишний С.І., Полковніков Ю.Ф., Пирогова З.О. – 
Запоріжжя, 2017. – 86 с. (рос.). 

156. Патоморфологія. Навчально-методичний посібник для самостійної 
позааудиторної роботи студентів ІІІ курсу медичних факультетів /  
Туманский В.О., Тертишний С.І., Шаврін В.О., Полковніков Ю.Ф.,  
Шишкін М.А., Баударбекова М.М., Сиротін А.І. – Запоріжжя, 2017. – 125 с. 

157. Первичная глаукома. Навчально-методичний посібник для лікарів-
інтернів спеціальності «Офтальмологія». / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., 
Івахненко О.М., Цибульська Т.Є., Костровська К.О. – Запоріжжя,  
2017. – 71 с. (рос.). 

158. Понятия общей физики. Часть 1. Навчально-методичний посібник 
для підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ. / Прокопченко О.Є. – 
Запоріжжя, 2017. – 109 с. (рос.-іспан.). 

159. Понятия общей физики. Часть 2. Навчально-методичний посібник 
для підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ. / Прокопченко О.Є. – 
Запоріжжя, 2017. – 107 с. (рос.-іспан.). 

160. Популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный 
уровни организации жизни.  Навчально-методичний посібник для студентів – 
іноземних громадян І курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна 
справа». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Павліченко В.І., Попович А.П., 
Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2017. – 152 с. (рос.). 

161. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні 
організації життя. Навчально-методичний посібник для студентів І курсу 
медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Приходько О.Б., 
Ємець Т.І., Павліченко В.І., Попович А.П., Малєєва Г.Ю., Гавриленко К.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 158 с. 

162. Порушення ритму серця та провідності. Навчально-методичний 
посібник до курсу «Актуальні питання кардіології». / Сиволап В.Д. – 
Запоріжжя, 2016. – 182 с. 

163. Производственная практика по терапевтической стоматологии. 
Навчально-методичний посібник для студентів IV курсу. / Возний О.В., 
Крамарчук А.Ю. – Запоріжжя, 2016. – 146 с. (рос.). 
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164. Промышленная технология лекарственных средств. Навчальна 
практика для студентів фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Гладишев В.В., Нагорний В.В., Бурлака Б.С., Серіков В.І., 
Гладишева С.А., Вольвач В.В. – Запоріжжя, 2016. – 86 с. (рос.). 

165. Пропедевтическая практика по аптечной технологии лекарств. 
Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних громадян І курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., 
Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., 
Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2017. – 87 с. (рос.). 

166. Пропедевтична практика з аптечної технології ліків. Навчально-
методичний посібник для студентів І курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко 
Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя,  
2017. – 77 с. 

167. Профілактика цереброваскулярних захворювань. Навчально-
методичний посібник для студентів ІV курсу медичних факультетів. / 
Козьолкін О.А., Ревенько А.В., Мєдвєдкова С.О., Кузнєцов А.А. – Запоріжжя, 
2017. – 97 с. 

168. Психологія та патологія емоцій, волі, уваги. Навчально-
методичний посібник для студентів ІV курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Саржевський С.Н. – 
Запоріжжя, 2017. – 72 с. 

169. Пульмонологія дорослих та дітей. Навчально-методичний 
посібник. / Резніченко Ю.Г., Доценко С.Я., Леженко Г.О., Михалюк Е.Л., 
Разнатовська О.М., Філімонов В.І., Малахова С.М., Омельянчик В.М., 
Путілін Д.А., Черепок О.О. – Запоріжжя, 2017. – 438 с. 

170. Радиационные поражения. Навчально-методичний посібник для 
практичних занять студентів – іноземних громадян V курсу медичних 
факультетів. / Візір В.А., Полякова Г.В. – Запоріжжя, 2017. – 66 с. (рос.). 

171. Радіаційні ураження. Навчально-методичний посібник для 
практичних занять студентів V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., 
Полякова Г.В. – Запоріжжя, 2017. – 63 с. 

172. Регулювання обігу і контроль якості лікарських засобів. Змістовий 
модуль 4. Методичний посібник для викладачів. / За ред. Книша Є.Г. Книш 
Є.Г., Литвиненко О.В., Дондик Н.Я., Сінча Н.І., Демченко В.О. – Запоріжжя, 
2016. – 95 с. 

173. Розчини ВМС. Колоїдні розчини. Суспензії. Емульсії. Змістовий 
модуль 1.3. Методичний посібник для викладачів. / Гладишев В.В., 
Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., 
Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2016. – 66 с. 

174. Спеціальна мікробіологія. Модуль 2. Частина 1. Навчально-
методичний посібник для студентів ІІ курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / Камишний О.М.,  
Топол І.О., Поліщук Н.М., Ліснича А.М. – Запоріжжя, 2016. – 118 с. 
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175. Спеціальна неврологія. Модуль 2. Методичний посібник для 
студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Педіатрія». / 
Козьолкін О.А., Сікорська М.В., Візір І.В., Мєдвєдкова С.О., Гуйтур М.М., 
Рибалко Т.П., Кузнєцов А.А. – Запоріжжя, 2016. – 154 с. 

176. Спеціальна неврологія. Модуль 2. Навчально-методичний 
посібник для самостійної роботи студентів ІV курсу медичних факультетів. 
2-ге вид., доопрац. та перероб. / Козьолкін О.А., Візір І.В., Сікорська М.В.,  
Гуйтур М.М. – Запоріжжя, 2016. – 160 с. 

177. Судинні захворювання головного та спинного мозку (діагностика, 
лікування та профілактика). Навчально-методичний посібник. / Козьолкін 
О.А., Ревенько А.В., Мєдвєдкова С.О., Кузнєцов А.А. – Запоріжжя,  
2017. – 120 с. 

178. Сучасні методи дослідження функції зовнішнього дихання. 
Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу медичних 
факультетів. / Сиволап В.В., Герасько М.П. – Запоріжжя, 2017. – 96 с. 

179. Технология лекарственных косметических средств. Модуль 1. 
Навчально-методичний посібник для студентів фармацевтичних  
факультетів заочної форми навчання спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ». / 
Гладишев В.В., Бірюк І.А., Курiнний А.В., Пучкан Л.О. – Запоріжжя,  
2016. – 93 с. (рос.). 

180. Технология лекарственных косметических средств. Навчально-
методичний посібник для студентів – іноземних громадян V курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація» заочної форми 
навчання. / Бірюк І.А., Курінний А.В., Пучкан Л.О., Ал Зедан Фаді. – 
Запоріжжя, 2017. – 68 с. (рос.). 

181. Технология лекарственных препаратов промышленного 
производства. Навчальна практика для студентів фармацевтичних 
факультетів спеціальності «ТПКЗ». / Гладишев В.В., Нагорний В.В.,  
Бурлака Б.С., Серіков В.І., Гладишева С.А., Вольвач В.В. – Запоріжжя, 2016. – 
83 с. (рос.). 

182. Типові види залежної поведінки. Клініка, діагностика, лікування. 
Навчально-методичний посібник для студентів медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Чулков О.М.,  
Григорян А.З., Сінча К.А. – Запоріжжя, 2017. – 131 с. 

183. Товароведческий анализ фармацевтических и медицинских 
товаров. Упаковка и маркировка. Модуль 2. Навчально-методичний посібник 
для студентів – іноземних громадян V курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Самко А.В., Британова Т.С. – Запоріжжя,  
2017. – 120 с. (рос.). 

184. Товарознавчий аналіз медичних товарів. Пакування, маркування. 
Навчально-методичний посібник для практичних занять для студентів  
IV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». /  
Самко А.В., Суховий  Г.П. – Запоріжжя, 2017. – 133 с. 

185. Топографічна анатомія голови та шиї. Навчально-методичний 
посібник для самостійної підготовки студентів медичних факультетів  
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І-ІІІ курсів спеціальностей «Стоматологія», «Медицина». / Волошин М.А., 
Світлицький А.О., Щербаков М.С., Матвєйшина Т.М., Лазарік О.Л. – 
Запоріжжя, 2017. – 98 с. 

186. Тромбоемболія  легеневої  артерії. Навчально-методичний  
посібник до курсу «Актуальні питання кардіології». / Сиволап В.Д., 
Бондаренко О.П. – Запоріжжя, 2016. – 80 с. 

187. Туберкульоз сечових шляхів і органів чоловічої статевої системи. 
Гостра та хронічна ниркова недостатність. Навчально-методичний посібник 
для самостійної роботи студентів ІV курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Лабораторна 
діагностика». / Бачурін Г.В. – Запоріжжя, 2017. – 71 с. 

188. Ультрафиолетовое излучение. Гигиенические аспекты его 
использования. Навчально-методичний посібник для практичних занять 
студентів – іноземних громадян ІІІ-ІV курсів спеціальності «Лікувальна 
справа». / Севальнєв А.І., Кірсанова О.В., Соколовська І.А., Федорченко Р.А., 
Куцак А.В., Шаравара Л.П., Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 2017. – 120 с. (рос.). 

189. Фазові рівноваги. Навчально-методичний посібник для 
практичних занять студентів фармацевтичних факультетів спеціальностей 
«Фармація» та «ТПКЗ» денної форми навчання. / Каплаушенко А.Г.,  
Чернега Г.В., Юрченко І.О., Пряхін О.Р., Похмьолкіна С.О., Щербак М.О. – 
Запоріжжя, 2017. – 70 с. 

190. Фармакогнозія з основами фітокосметики. Модуль 2. Навчально-
методичний посібник для студентів ІІІ курсу фармацевтичний факультетів 
спеціальності «ТПКЗ» заочної форми навчання. / Тржецинський С.Д.,  
Мозуль В.І., Денисенко О.М., Головкін В.В., Одинцова В.М. – Запоріжжя, 
2017. – 118 с. 

191. Фармакогнозія. Методи фармакогностичного аналізу. ЛР, 
сировина рослинного і тваринного походження, яка містить вуглеводи, 
глікозиди, ліпіди, білки, вітаміни, органічні кислоти та ізопреноїди. 
Змістовний модуль 1. Навчально-методичний посібник для лабораторної 
роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Тржецинський С.Д., Доля В.С., Мозуль В.І., Денисенко О.М., 
Головкін В.В., Одинцова В.М. – Запоріжжя, 2016. – 105 с. 

192. Фармакология сердечно-сосудистых препаратов. Навчально-
методичний посібник для студентів – іноземних громадян ІІІ курсу 
фармацевтичних факультетів денної форми навчання спеціальності 
«Фармація». / Тржецинський С.Д., Гречана О.В., Клеванова В.С.,  
Носуленко І.С., Кулинич Р.Л. – Запоріжжя, 2017. – 174 с. (рос.). 

193. Фармакология. Лекарственные средства. Модуль 1. Навчально-
методичний посібник для студентів – іноземних громадян ІІI курсу 
спеціальності «Фармація» денної форми навчання. / Тржецинський С.Д., 
Гречана О.В., Мазулін Г.В., Кулинич Р.Л., Клеванова В.С., Носуленко І.С. – 
Запоріжжя, 2017. – 117 с. (рос.). 

194. Фармакологічна корекція перевтоми і відновлення спортивної 
працездатності. Навчально-методичний посібник для студентів медичних 
факультетів. / Михалюк Є.Л., Бражко О.А. – Запоріжжя, 2017. – 140 с. 
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195. Фармакотерапія з основами фармакокінетики. Навчально-
методичний посібник для студентів фармацевтичних факультетів заочної 
форми навчання. 2-ге вид., доопрац. та доп. / Крайдашенко О.В., 
Свинтозельський О.О. – Запоріжжя, 2017. – 72 с. 

196. Фармакотерапія. Клінічна фармація. VIII семестр. Навчально-
методичний посібник для практичних занять та підготовки до іспиту 
студентів ІV курсу фармацевтичних факультетів заочної форми навчання.  
2-ге вид., доопрац. та доп. / Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О., 
Долінна М.О. – Запоріжжя, 2017. – 272 с.  

197. Фармакотерапія. Навчально-методичний посібник для студентів 
IV курсу фармацевтичних факультетів. / Крайдашенко О.В., Свинтозельський 
О.О., Долінна М.О., Волчик Ю.А., Красько М.П. – Запоріжжя, 2016. – 193 с. 

198. Фармакотерапія. Навчально-методичний посібник для студентів 
ІV курсу спеціальності «Фармація» заочної форми навчання. 2-ге вид., 
доопрац. та доп. / Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О. – Запоріжжя, 
2017. – 204 с. 

199. Фармацевтична ботаніка. Модуль 1, 2. Методичний посібник для 
студентів фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Корнієвська В.Г., Корнієвський Ю.І., Сербін А.Г. – Запоріжжя, 2016. – 86 с. 

200. Фармацевтична технологія. Методичний посібник для викладачів 
до семінарських занять провізорів-інтернів спеціальності «Загальна 
фармація». Частина 1. / Смойловська Г.П., Андрєєва Г.Т, Хортецька Т.В., 
Фуклева Л.А., Малюгіна О.О. – Запоріжжя, 2017. – 99 с. 

201. Фармацевтична технологія. Частина 2. Методичний посібник для 
викладачів до семінарських занять з провізорами-інтернами спеціальності 
«Загальна фармація». / Смойловська Г.П., Андрєєва Г.Т., Хортецька Т.В., 
Фуклева Л.А., Малюгіна О.О. – Запоріжжя, 2017. – 84 с. 

202. Фармацевтичне правознавство. Модуль 1. Навчально-методичний 
посібник для практичних занять студентів фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Алєксєєва І.М., Алексєєв А.Г., Аніщенко М.А. – 
Запоріжжя, 2017. – 133 с. 

203. Фармацевтичний аналіз лікарських засобів. Навчально-
методичний посібник для практичних занять магістрів спеціальності 
«Фармація». / Шарапова Т.А., Берест Г.Г., Бігдан О.А. – Запоріжжя,  
2016. – 103 с. 

204. Фармацевтичний аналіз лікарських засобів. Частина 1. Навчально-
методичний посібник для семінарських занять магістрів спеціальності 
«Фармація». / Шарапова Т.А., Берест Г.Г., Бігдан О.А. – Запоріжжя,  
2016. – 87 с. 

205. Фармацевтичний аналіз лікарських засобів. Частина 2. Навчально-
методичний посібник для семінарських занять магістрів спеціальності 
«Фармація». / Шарапова Т.А., Берест Г.Г., Бігдан О.А. – Запоріжжя,  
2016. – 122 с. 
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206. Філософія як діалог з видатними мислителями. Навчально-
методичний посібник для самостійної роботи студентів. / Жадько В.А. – 
Запоріжжя, 2016. – 109 с. 

207. Філософія. Навчально-методичний посібник для студентів I-II 
курсів медичних та фармацевтичних факультетів. / Утюж І.Г. – Запоріжжя, 
2017. – 90 с. 

208. Хвороби системи крові та ендокринної системи. Методичний 
посібник для викладачів по проведенню практичних занять зі студентами  
V курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та 
«Педіатрія». / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є.,  
Компанієць В.М., Гиря О.М., Каменщик А.В., Лебединець О.М.,  
Самойлик К.В., Сидорова І.В., Ярцева М.О., Крайня Г.В. – Запоріжжя,  
2017. – 292 с. 

209. Хвороби системи крові та ендокринної системи. Навчально-
методичний посібник для самостійної підготовки до практичних занять 
студентів V курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа» та «Педіатрія». / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., 
Компанієць В.М., Гиря О.М., Каменщик А.В., Лебединець О.М.,  
Самойлик К.В., Сидорова І.В., Ярцева М.О., Крайня Г.В. – Запоріжжя,  
2017. – 216 с. 

210. Хімічні методи аналізу лікарських засобів. Катіони та аніони. 
«Крок-2. Фармація». Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи студентів V курсу. / Черковська Л.Г., Кривошей О.В., Ткаченко Г.І., 
Авраменко М.О., Скорина Д.Ю. – Запоріжжя, 2017. – 74 с. 

211. Хімічні методи аналізу лікарських речовин та компонентів 
парфумерно-косметичних засобів. Катіони та аніони. «Крок-2. ТПКЗ». 
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів V курсу. / 
Черковська Л.Г., Кривошей О.В., Ткаченко Г.І., Авраменко М.О.,  
Скорина Д.Ю. – Запоріжжя, 2017. – 74 с. 

212. Цивільний захист населення. Навчальний посібник для студентів 
IV-V курсів медичних та фармацевтичних факультетів. / Вовк О.М. – 
Запоріжжя, 2017. – 217 с. 

213. Цитологічна діагностика. Навчально-методичний посібник для 
студентів спеціальності «Лабораторна діагностика». / Туманський В.О., 
Тертишний С.І., Полковніков Ю.Ф., Шишкін М.А., Коваленко І.С.,  
Пирогова З.О. – Запоріжжя, 2017. – 93 с. 

214. Якісний аналіз. Модуль 1. Теорія і практика аналізу катіонів IV–VI 
аналітичних груп. Змістовий модуль 2. Навчально-методичний посібник для 
студентів ІІ курсу спеціальностей  «Фармація» та «ТПКЗ». / Васюк С.А., 
Коржова А.С., Донченко А.О. – Запоріжжя, 2017. – 92 с. 

215. Якісний аналіз. Теорія і практика аналізу аніонів. Аналіз суміші 
сухих солей. Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу 
спеціальності «Фармація». / Васюк С.А., Коржова А.С. – Запоріжжя,  
2017. – 98 с. 
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216. Acid-base balance. Buffer systems. (Кислотно-основна рівновага. 
Буферні системи). Навчально-методичний посібник для студентів – 
іноземних громадян. 2-ге вид., доопрац. та перероб. / Каплаушенко А.Г., 
Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Юрченко І.О.,  Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., 
Кучерявий Ю.М.,  Гуліна Ю.С. – Запоріжжя, 2016. – 70 с. (англ.). 

217. Bases of IR, NMR, MASS-spectroscopy. (Основи ІК-, ПМР-, МАСС-
спектроскопії). Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних 
громадян. 2-ге вид., доопрац. та перероб. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., 
Варинський Б.О., Юрченко І.О.,  Щербак М.О., Самелюк Ю.Г.,  
Кучерявий Ю.М.,  Гуліна Ю.С. – Запоріжжя, 2016. – 70 с. (англ.). 

218. Biochemistry of blood and kidneys. (Біохімія крові та нирок). 
Методичний посібник для викладачів. / Александрова К.В., Крісанова Н.В., 
Левіч С.В. – Запоріжжя, 2017. – 85 с. (англ.). 

219. Biochemistry of vitamins. (Біохімія вітамінів). Методичний 
посібник для викладачів. / Александрова К.В., Рудько Н.П. – Запоріжжя, 
2017. – 85 с. (англ.). 

220. Biogenic s, p, d-block elements, biological role, application in 
medicine. (Біогенні s, p, d-елементи, біологічна роль, використання в 
медицині). Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних 
громадян. 2-ге вид., доопрац. та перероб. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., 
Варинський Б.О., Юрченко І.О.,  Щербак М.О., Самелюк Ю.Г.,  
Кучерявий Ю.М.,  Гуліна Ю.С. – Запоріжжя, 2016. – 77 с. (англ.). 

221. Biological chemistry. (Біологічна хімія). Навчально-методичний 
посібник для самостійної роботи при підготовці до ліцензійного іспиту 
«Крок 1» змістових модулів 8, 9, 10 модулю 2 для студентів – іноземних 
громадян ІІ курсу. / Александрова К.В., Крісанова Н.В., Іванченко Д.Г., 
Рудько Н.П., Левіч С.В., Тихоновська М.А. – Запоріжжя, 2016. –  
187 с. (англ.). 

222. Case history in the therapeutic clinic. (Історія хвороби в 
терапевтичній клініці). Навчально-методичний посібник для студентів – 
іноземних громадян медичних факультетів. / Сиволап В.Д., Кисельов С.М., 
Солов’юк А.О., Назаренко Е.В. – Запоріжжя, 2017. – 89 с. (англ.). 

223. Chemical kinetics. (Хімічна кінетика). Навчально-методичний 
посібник для студентів – іноземних громадян. 2-ге вид., доопрац. та  
перероб. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Юрченко І.О.,  
Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М.,  Гуліна Ю.С. – Запоріжжя, 
2016. – 70 с. (англ.). 

224. Chemical thermodynamics. (Хімічна термодинамика). Навчально-
методичний посібник для студентів – іноземних громадян. 2-ге вид., доопрац. 
та перероб. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Юрченко І.О.,  
Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М.,  Гуліна Ю.С. – Запоріжжя, 
2016. – 70 с. (англ.). 

225. Coordination compounds. (Комплексні сполуки). Навчально-
методичний посібник для студентів – іноземних громадян. 2-ге вид., доопрац. 
та перероб. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Юрченко І.О.,  
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Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М.,  Гуліна Ю.С. – Запоріжжя, 
2016. – 70 с. (англ.). 

226. Electrochemistry. (Електрохімія). Навчально-методичний посібник 
для студентів – іноземних громадян. 2-ге вид., доопрац. та перероб. / 
Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Юрченко І.О.,   
Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М.,  Гуліна Ю.С. – Запоріжжя, 
2016. – 70 с. (англ.). 

227. Enzymes. (Ферменти). Методичний посібник для викладачів. / 
Александрова К.В., Крісанова Н.В., Левіч С.В. – Запоріжжя, 2017. –  
90 с. (англ.). 

228. Features of the physical-chemical properties of solutions of HMC. 
(Фізико-хімічні властивості розчинів ВМР). Навчально-методичний посібник 
для студентів – іноземних громадян. 2-ге вид., доопрац. та перероб. / 
Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Юрченко І.О.,   
Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М.,  Гуліна Ю.С. – Запоріжжя, 
2016. – 70 с. (англ.). 

229. Forensic medical examination of mechanical asphyxia. Forensic 
examination of injuries and death from action of the physical factors: extreme 
temperatures, electric current, barometric pressure, and ionizing radiation. 
(Судово-медична експертиза механічної асфіксії. Судово-медична експертиза 
ушкоджень та смерті від дії фізичних чинників: високих температур, 
електричного струму, атмосферного тиску та іонізуючих випромінювань). 
Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних громадян 
медичних факультетів. / Туманський В.О., Туманська Л.М. – Запоріжжя, 
2017. – 73 с. (англ.). 

230. Fundamentals of gas and high performance liquid chromatography. 
(Основи високоефективної газової та рідинної хромаографії). Навчально-
методичний посібник для студентів – іноземних громадян. 2-ге вид., доопрац. 
та перероб. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Юрченко І.О.,  
Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М.,  Гуліна Ю.С. – Запоріжжя, 
2016. – 70 с. (англ.). 

231. General neurology. Module 1. (Загальна неврологія. Модуль 1). 
Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних громадян  
ІV курсу медичних факультетів. / Козьолкін О.А., Візір І.В., Сікорська М.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 131 с. (англ.). 

232. Hormones. (Гормони). Методичний посібник для викладачів. / 
Александрова К.В., Левіч С.В., Сінченко Д.М. – Запоріжжя, 2016. –  
99 с. (англ.). 

233. Hygiene and Ecology. Independent work of students. (Гігієна та 
екологія. Самостійна робота студентів). Навчально-методичний посібник для 
самостійної роботи студентів – іноземних громадян VІ курсу спеціальності 
«Лікувальна справа». / Кірсанова О.В., Сухомлінова І.Є., Єрьоміна А.К., 
Соколовська І.А., Федорченко Р.А., Куцак А.В., Шаравара Л.П.,  
Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 2017. – 279 с. (англ.). 
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234. Lens Diseases. Навчально-методичний посібник для студентів  
IV курсу медичних факультетів спеціальності «Офтальмологія». /  
Завгородня Н.Г., Безуглий М.Б. – Запоріжжя, 2017. – 71 с. (англ.). 

235. Medical and biological physics. Module 1. (Медична та біологічна 
фізика. Модуль 1). Навчально-методичний посібник для підготовки  
студентів – іноземних громадян І курсу медичних факультетів спеціальності 
222 «Медицина». / Прокопченко О.Є. – Запоріжжя, 2017. – 105 с. (англ.). 

236. Medical and biological physics. Module 2. (Медична та біологічна 
фізика. Модуль 2). Навчально-методичний посібник для підготовки  
студентів – іноземних громадян І курсу медичних факультетів спеціальності 
222 «Медицина». / Прокопченко О.Є. – Запоріжжя, 2017. – 119 с. (англ.). 

237. Medical chemitry. (Медична хімія). Навчально-методичний 
посібник для студентів – іноземних громадян І курсу медичних факультетів. / 
Васюк С.А., Монайкіна Ю.В., Нагорна Н.О. – Запоріжжя, 2017. – 82 с. (англ.). 

238. Medical English: Сase Reports. Gastrointestinal System. Навчально-
методичний посібник для самостійної роботи студентів II курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». /  
Гордієнко О.В., Соляненко О.Л. – Запоріжжя, 2016. – 93 с. (англ.). 

239. Molecular and cellular levels of living things organization. Genetics. 
Modul 1. (Молекулярно-клітинний та організмів рівні організації життя. 
Генетика). Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних 
громадян І курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / 
Приходько О.Б., Ємець Т.І., Стеблюк М.В., Павліченко В.І., Попович А.П., 
Малєєва Г.Ю.  – Запоріжжя, 2016. – 130 с. (англ.). 

240. Pediatrics. (Педіатрія). Навчально-методичний посібник для 
студентів – іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів. /  
Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., Каменщик А.В.,  
Лебединець О.М., Самойлик К.В. – Запоріжжя, 2017. – 426 с. (англ.). 

241. Physical and chemical properties of dispersive systems. (Фізико-
хімічні властивості дисперсних систем). Навчально-методичний посібник для 
студентів – іноземних громадян. 2-ге вид., доопрац. та перероб. / 
Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Юрченко І.О.,   
Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М.,  Гуліна Ю.С. – Запоріжжя, 
2016. –75 с. (англ.). 

242. Physics and chemistry of surface phenomena. Bases of the adsorptive 
therapy. (Фізико-хімія поверхневих явищ. Основи адсорбційної терапії). 
Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних громадян. 2-ге 
вид., доопрац. та перероб. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., 
Юрченко І.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М., Гуліна Ю.С. – 
Запоріжжя, 2016. – 70 с. (англ.). 

243. Population-specific, biogeocenotic and biospherical levels of living 
things organisation. (Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний 
рівні організації життя). Навчально-методичний посібник для студентів – 
іноземних громадян І курсу медичних факультетів. / Приходько О.Б., 
Попович А.П., Ємець Т.І., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2017. – 108 с. (англ.). 
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244. Special neurology. Module 2. (Спеціальна неврологія. Модуль 2). 
Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних громадян  
ІV курсу медичних факультетів. / Козьолкін О.А., Візір І.В., Сікорська М.В., 
Гуйтур М.М. – Запоріжжя, 2017. – 143 с. (англ.). 

245. Technical training volleyball for medical students physical education 
classes. (Фізичне виховання: технічна підготовка з волейболу студентів 
медичних вузів на заняттях з фізичного виховання). Навчально-методичний 
посібник для студентів – іноземних громадян. / Олійник М.О. – Запоріжжя, 
2016. – 86 с. (англ.). 

246. The study about solutions. Colligative properties of solutions (Вчення 
про розчини. Колігативні властивості розчинів). Навчально-методичний 
посібник для студентів – іноземних громадян. 2-ге вид., доопрац. та  
перероб. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Юрченко І.О.,  
Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Кучерявий Ю.М.,  Гуліна Ю.С. – Запоріжжя, 
2016. – 70 с. (англ.). 

 
Практикуми – 48 
1. Анатомія вегетативних органів Модуль 1. Практикум для 

лабораторної та самостійної роботи  студентів фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація» денної форми навчання. / Корнієвський Ю.І., 
Корнієвська В.Г., Сербін А.Г., Панченко С.В. – Запоріжжя, 2016. – 86 с. 

2. Аптечная технология лекарств. Модуль 1. Практикум для 
самостійної роботи студентів – іноземних громадян IІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., 
Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., 
Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2016. – 97 с. (рос.). 

3. Аптечная технология лекарств. Модуль 2. Практикум для 
самостійної роботи студентів – іноземних громадян IІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., 
Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., 
Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2016. – 102 с. (рос.). 

4. Биологическая химия. Модуль 2. Практикум для самостійної 
підготовки до ліцензійного екзамену «Крок-1» студентів – іноземних 
громадян ІІ курсу медичних факультетів спеціальності  «Стоматологія». / 
Александрова К.В., Макоїд О.Б., Швець В.М. – Запоріжжя, 2017. – 133 с. (рос.). 

5. Биоорганическая химия. Модуль 1. Практикум для самостійної 
підготовки студентів – іноземних громадян спеціальності «Медицина» до 
практичних занять. / Коваленко С.І., Прийменко Б.О., Кандибей К.І., 
Воскобойнік О.Ю., Антипенко Л.М., Казунін М.С., Білий А.К.,  
Холодняк С.В. – Запоріжжя. – 2016. – 108 с. (рос.). 

6. Биоорганическая химия. Модуль 1. Практикум для самостійної 
підготовки студентів – іноземних громадян спеціальності «Медицина» (на 
базі середньої спеціальної освіти) до практичних занять. / Коваленко С.І., 
Прийменко Б.О., Кандибей К.І., Воскобойнік О.Ю., Антипенко Л.М.,  
Казунін М.С., Білий А.К., Холодняк С.В. – Запоріжжя. – 2016. – 91 с. (рос.) 
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7. Біохімічні аспекти розвитку та діагностики патологічних процесів в 
органах та тканинах організму людини. Модуль 1. Практикум для 
самостійної підготовки до практичних занять та ліцензійного іспиту  
«Крок-2» студентів І курсу медичних факультетів спеціальності 
«Лабораторна діагностика». / Павлов С.В., Горбачова С.В., Євсєєва Л.В., 
Біленький С.А., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2016. – 104 с. 

8. Внутренняя медицина. Модуль 1. Практикум для студентів – 
іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Стоматологія». / Михайловська Н.С., Лісова О.О. – Запоріжжя, 2017. –  
91 с. (рос.). 

9. Внутренняя медицина. Модуль 2. Практикум для студентів – 
іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів спеціальності 
«Стоматологія». / Михайловська Н.С., Лісова О.О. – Запоріжжя, 2017. –  
126 с. (рос.). 

10. Гастроентерологія. Практикум для студентів VI курсу медичних 
факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Доценко С.Я., Кравченко 
В.І., Самура Б.Б., Афанасьєв А.В., Шеховцева Т.Г., Медведчук Г.Я., 
Шевченко М.В., Кравченко Т.В., Токаренко І.І., Данюк І.О. – Запоріжжя, 
2017. – 70 с. 

11. Гематологічні методи дослідження в патології. Дослідження 
шлунково-кишкового тракту та виділень зі статевих органів. Модуль 4. 
Практикум для самостійної підготовки до практичних занять студентів ІV 
курсу медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / 
Павлов С.В., Горбачова С.В.,  Біленький С.А., Євсеєва Л.В., Левченко К.В.,  
Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2016. – 82 с. 

12. Гематологічні методи дослідження в патології. Загальноклінічні 
методи дослідження. Модуль 3. Практикум для самостійної підготовки до 
практичних занять студентів медичних факультетів спеціальності 
«Лабораторна діагностика». / Павлов С.В., Горбачова С.В., Біленький С.А., 
Євсєєва Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2017. – 82 с. 

13. Гематологічні методи дослідження. Модуль 2. Практикум для 
самостійної підготовки до практичних занять студентів ІІІ курсу  
медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». /  
Павлов С.В., Горбачова С.В., Біленький С.А.,  Євсеєва Л.В., Левченко К.В., 
Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2016. – 86 с. 

14. Загальні питання клінічної і біологічної хімії та основи ензимології. 
Метаболізм вуглеводів. Обмін речовин та енергії. Основи молекулярної 
біології. Модуль 1. Практикум для студентів ІІІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Лабораторна діагностика». / Павлов С.В., Біленький С.А., 
Горбачова С.В., Євсєєва Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 
2017. – 84 с. 

15. Захворювання кон’юктиви очей. Практикум для студентів ІV курсу 
медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / Завгородня Н.Г., 
Саржевська Л.Е., Івахненко О.М., Цибульська Т.Є., Костровська К.О. – 
Запоріжжя, 2016. – 74 с. 



98 

16. Клінічна мікробіологія. Модуль І. Практикум для студентів ІV 
курсу медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / 
Камишний О.М., Єрьоміна А.К., Кірсанова О.В., Тихоновська М.А. – 
Запоріжжя, 2016. – 72 с. 

17. Медичне правознавство. Модуль 1. Практикум для практичних 
занять та самостійної роботи студентів медичних факультетів спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія». / За ред. Книша Є.Г. Книш Є.Г.,  
Алексєєв О.Г., Алєксєєва І.М., Аніщенко М.А. – Запоріжжя, 2016. – 114 с. 

18. Методи фармакогностичного аналізу. ЛР, сировина рослинного і 
тваринного походження, яка містить вуглеводи, глікозиди, ліпіди, білки, 
вітаміни, органічні кислоти та ізопреноїди. Модуль 1. Практикум для 
лабораторної роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Тржецинський С.Д., Доля В.С., Мозуль В.І., 
Денисенко О.М., Головкін В.В., Одинцова В.М. – Запоріжжя, 2016. – 131 с. 

19. Методи фармакогностичного аналізу. ЛР, сировина рослинного і 
тваринного походження, яка містить вуглеводи, глікозиди, білки, вітаміни, 
органічні кислоти та ізопреноїди. Модуль 1. Практикум для студентів ІІІ 
курсу  фармацевтичних  факультетів спеціальності «Фармація». 2-ге вид., 
доопрац. та перероб. / Тржецинський С.Д., Мозуль  В.І., Денисенко О.М., 
Головкін В.В., Одинцова   В.М. – Запоріжжя, 2017. – 140 с. 

20. Нормальна фізіологія. Практикум для студентів фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація» заочної форми навчання. / Кущ О.Г., 
Жернова Н.П., Бессараб Г.І., Морозова О.В., Омельянчик В.М., Степанова 
Н.В., Сухомлінова І.Є., Тихоновська М.А., Путілін Д.А., Прозорова Т.М., 
Шведова Т.А., Бурега І.Ю., Крашевський А.В., Піртя Г.В. – Запоріжжя,  
2017. – 100 с. 

21. Нормальная физиология. Практикум для студентів – іноземних 
громадян медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія». / Шведова Т.А., Бессараб Г.І., Омельянчик В.М., Морозова О.В., 
Сухомлінова І.Є., Степанова Н.В., Тихоновська М.А., Жернова Н.П.,  
Путілін Д.А., Прозорова Т.М., Піртя Г.В. – Запоріжжя, 2017. – 116 с. (рос.). 

22. Нормальная физиология. Практикум для студентів – іноземних 
громадян І курсу фармацевтичних факультетів денної форми навчання. / 
Тихоновська М.А., Кущ О.Г., Бессараб Г.І., Морозова О.В., Сухомлінова І.Є., 
Степанова Н.В., Тихоновський А.В., Іванченко Д.Г., Єрьоміна А.К.,  
Жернова Н.П., Путілін Д.А., Прозорова Т.М., Шведова Т.А. – Запоріжжя, 
2017. – 82 с. (рос.). 

23. Общая нозология. Типовые патологические процессы. Модуль 1. 
Практикум для студентів – іноземних громадян спеціальності 
«Стоматологія». / Колесник Ю.М., Абрамов А.В., Ганчева О.В., Жулінський 
В.О., Ковальов М.М., Василенко Г.В., Мельникова О.В., Грекова Т.А., 
Іваненко Т.В., Каджарян Є.В., Тiщенко С.В., Кузьо Н.В., Данукало М.В., 
Федотова М.І. – Запоріжжя, 2017. – 80 с. (рос.). 
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24. Общая патоморфология. Практикум для студентів –  
іноземних громадян ІІ курсу спеціальності «Стоматологія». / Шаврін В.О., 
Туманський В.О., Шулятнікова Т.В. – Запоріжжя, 2017. – 92 с. (рос.). 

25. Общая практика – семейная медицина. Модуль 1, 2. Практикум для 
студентів – іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Михайловська Н.С. – 
Запоріжжя, 2017. – 91 с. (рос.). 

26. Общая практика – семейная медицина. Модуль 3. Практикум для 
студентів – іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Михайловська Н.С. – 
Запоріжжя, 2017. – 75 с. (рос.). 

27. Ожоги органа зрения. Практикум для лікарів-інтернів спеціальності 
«Офтальмологія». / Івахненко О.М. – Запоріжжя, 2016. – 70 с. (рос.). 

28. Підготовка до гематологічних методів дослідження. Визначення 
показників рідкої крові. Модуль 1. Практикум для самостійної підготовки до 
практичних занять студентів медичних факультетів спеціальності 
«Лабораторна діагностика». / Павлов С.В., Горбачова С.В., Біленький С.А., 
Євсєєва Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2017. – 69 с. 

29. Порушення метаболізму вуглеводів. Обмін ліпідів, білків і 
амінокислот в нормі та при патології. Біохімія гормонів. Модуль 2. 
Практикум для самостійної підготовки до практичних занять та ліцензійного 
іспиту «Крок-Б» студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальності 
«Лабораторна діагностика». / Павлов С.В., Біленький С.А., Горбачова С.В., 
Євсєєва Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2016. – 89 с. 

30. Причини виникнення, механізми розвитку та симптоматика 
найбільш поширених ендокринних захворювань. Їх діагностика, основи 
лікування та профілактики. Модуль 1. Практикум для студентів ІІІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». /  
Павлов С.В., Біленький С.А., Горбачова С.В., Євсєєва Л.В., Левченко К.В., 
Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2017. – 86 с. 

31. Пропедевтика внутренней медицины. Модуль 1. Практикум  
для студентів – іноземних громадян ІІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Стоматологія». / Михайловська Н.С., Лісова О.О. – 
Запоріжжя, 2017. – 72 с. (рос.). 

32. Ретинопатії недоношених. Практикум для лікарів-інтернів 
спеціальності «Офтальмологія». / Завгородня Н.Г., Резніченко Ю.Г., 
Саржевська Л.Е., Цибульська Т.Є., Костровська К.О. – Запоріжжя, 2017. – 71 с. 

33. Санітарна мікробіологія.  Модуль VІ. Практикум для студентів ІV 
курсу медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / 
Камишний О.М., Єрьоміна А.К., Сухомлінова І.Є., Кірсанова О.В. – 
Запоріжжя, 2016. – 86 с. 

34. Систематика рослин. Модуль 2. Практикум для студентів II курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Корнієвський Ю.І., 
Корнієвська В.Г., Мазулін  Г.В. – Запоріжжя, 2017. – 97 с. 
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35. Специальная патоморфология. Практикум для практичних занять 
студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Туманський В.О.,  
Шаврiн В.О., Тертишний С.І., Полковніков Ю.Ф., Шишкін М.А., Євсєєв А.В., 
Баударбекова М.М., Шулятнікова Т.В., Коваленко І.С., Сиротін О.І.,  
Вотєва В.Є., Пирогова З.О. – Запоріжжя, 2016. – 77 с. (рос.). 

36. Топографическая, клиническая анатомия и оперативная хирургия. 
Практикум для студентів – іноземних громадян ІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Григор’єва О.А., 
Скаковський Е.Р. – Запоріжжя, 2017. – 72 с. (рос.). 

37. Топографічна, клінічна анатомія та оперативна хірургія. Практикум 
для студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Педіатрія». / 
Скаковський Е.Р., Григор’єва О.А. – Запоріжжя, 2017. – 70 с. 

38. Фармакогнозія. Фенольні сполуки. Алкалоїди. Різні групи 
біологічно активних речовин. Товарознавчий аналіз ЛРС. Модуль 2.  
Практикум для студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Тржецинський С.Д., Мозуль В.І., Денисенко О.М., Головкін В. В., 
Одинцова В.М. – Запоріжжя, 2017. – 110 с. 

39. Фізіологія людини. Практикум для студентів ІІ курсу медичних 
факультетів, які навчаються за програмою ECTS, спеціальності «Лабораторна 
діагностика». / Морозова О.В., Бессараб Г.І., Омельянчик В.М.,  
Степанова Н.В., Сухомлінова І.Є., Тихоновська М.А., Жернова Н.П.,  
Путілін Д.А., Прозорова Т.М., Шведова Т.А., Піртя Г.В. – Запоріжжя,  
2017. – 146 с. 

40. Хирургические доступы в схемах и рисунках. Практикум для 
самостійної роботи студентів – іноземних громадян II-III курсів медичних 
факультетів. / Лазарик О.Л., Григор’єва О.А. – Запоріжжя, 2017. – 75 с. (рос.). 

41. Хірургічні доступи у схемах та рисунках. Практикум для 
самостійної роботи студентів II-III курсів медичних факультетів. /  
Лазарик О.Л., Григор’єва О.А. – Запоріжжя, 2017. – 74 с. 

42. Частная патоморфология. Практикум для студентів – іноземних 
громадян ІІІ курсу спеціальності «Стоматологія». / Туманський В.О.,  
Шаврін В.О., Тертишний С.І., Шулятнікова Т.В. – Запоріжжя, 2017. –  
77 с. (рос.). 

43. Biological physics. Module 1. (Біологічна фізика. Модуль 1). 
Практикум для студентів – іноземних громадян І курсу медичних 
факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Лукіна Г.М. – Запоріжжя, 
2017. – 117 с. (англ.). 

44. General practice – family medicine. Content module 1, 2. (Загальна 
практика – сімейна медицина. Змістовий модуль 1, 2). Практикум для 
студентів – іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів. / 
Михайловська Н.С., Грицай Г.В. – Запоріжжя, 2017. – 70 с. (англ.). 

45. General practice – family medicine. Content module 3. (Загальна 
практика – сімейна медицина. Змістовий модуль 1, 2). Практикум для 
студентів – іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів. / 
Михайловська Н.С., Грицай Г.В. – Запоріжжя, 2017. – 75 с. (англ.). 
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46. Guidelines and laboratory protocols of bioorganic chemistry. 
(Практикум та лабораторні протоколи з біоорганічної хімії). Практикум для 
студентів – іноземних громадян I курсу спеціальності «Медицина». / 
Коваленко С.І., Прийменко Б.О., Кандибей К.І., Воскобойнік О.Ю., 
Антипенко Л.М., Казунін М.С., Білий А.К., Холодняк С.В., Антипенко О.М. – 
Запоріжжя. – 2016. – 90 с. (англ.). 

47. Medical law. (Медичне правознавство). Практикум для практичних 
занять та самостійної роботи студентів – іноземних громадян ІV курсу 
спеціальності «Медицина». / За ред. Книша Є.Г. Книш Є.Г., Алексєєв О.Г., 
Алєксєєва І.М., Аніщенко М.А. – Запоріжжя, 2016. – 89 с. (англ.). 

48. Medical physics. Module 2. (Медична фізика. Модуль 2).  
Практикум для студентів – іноземних громадян І курсу медичних 
факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Лукіна Г.М. – Запоріжжя, 
2017. – 109 с. (англ.). 

 
Збірники тестових завдань  – 55 
1. «Крок-3. Фармація». Збірник тестових завдань для підготовки 

провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Білай І.М. – 
Запоріжжя, 2017. – 70 с. 

2. Акушерство и гинекология. Модуль 4. Збірник тестових завдань для 
проведення поточного тестового контролю підготовки студентів VІ курсу 
медичних факультетів. / Залізняк В.О. – Запоріжжя, 2016. – 68 с. (рос.). 

3. Акушерство и гинекология. Модуль 4. Збірник тестових завдань для 
проведення підсумкового тестового контролю підготовки студентів VІ курсу 
медичних факультетів. / Залізняк В.О. – Запоріжжя, 2016. – 64 с. (рос.). 

4. Акушерство і гінекологія. Збірник тестових завдань для підготовки 
студентів VІ курсу медичних факультетів до ліцензійного іспиту «Крок 2». / 
Залізняк В.О. – Запоріжжя, 2016. – 88 с. 

5. Аналітична хімія «Крок-1. Фармація». Збірник тестів для студентів 
фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ». /  
Васюк С.А., Коржова А.С., Монайкіна Ю.В., Нагорна Н.О. – Запоріжжя, 
2017. – 116 с. 

6. Анатомия растений, морфология вегетативных и генеративных 
органов. Модуль 1, 2. Збірник тестів для студентів – іноземних громадян. / 
Корнієвський Ю.І., Сербін А.Г., Корнієвська В.Г. – Запоріжжя, 2017. –  
122 с. (рос.). 

7. Анатомія людини. Збірник тестових завдань для студентів 
спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». / Волошин М.А., 
Світлицький А.О., Щербаков М.С., Вовченко М.Б. – Запоріжжя, 2017. – 134 с. 

8. Анатомія та морфологія рослин. Модуль 1. Збірник тестів для 
практичних занять студентів фармацевтичних факультетів спеціальностей 
«Фармація» та «ТПКЗ». / Корнієвський Ю.І., Корнієвська В.Г., Сербін А.Г., 
Іванкіна Н.М. – Запоріжжя, 2016. – 184 с. 

9. Аптечна технологія ліків. Модуль 1. Збірник тестових завдань для 
студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів. / Гладишев В.В., 
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Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., 
Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2017. – 106 с. 

10. Аптечна технологія ліків. Модуль 2. Збірник тестових завдань для 
студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів. / Гладишев В.В., 
Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Романіна Д.М. – 
Запоріжжя, 2017. – 173 с. 

11. Білки та ферменти. Збірник задач, вправ та тестових завдань для 
самостійної роботи студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Лікувальна справа». / Александрова К.В., Левіч С.В., Макоїд О.Б.,  
Сінченко Д.М., Михальченко Є.К. – Запоріжжя, 2017. – 89 с. 

12. Гастроентрология. Тестові завдання «Крок-2» для студентів – 
іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Лікувальна справа». / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г, Данюк І.О., Кравченко В.І., 
Токаренко І.І., Шеховцева Т.Г., Свистун С.І., Шевченко М.В., Склярова Н.П. – 
Запоріжжя, 2017. – 69 с. (рос.). 

13. Гігієна у фармації. Збірник тестових завдань для практичних занять 
студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Севальнєв А.І., Кірсанова О.В., Соколовська І.А., Федорченко Р.А.,  
Куцак А.В., Шаравара Л.П., Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 2017. – 111 с. 

14. Іноземна мова та  іноземна мова за професійним спрямуванням. 
Збірник тестових завдань для студентів І-ІІ курсів фармацевтичних 
факультетів спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ». / Гордієнко О.В., 
Волкова Г.К., Орел-Халік Ю.В., Неруш А.В., Вовк І.Л. – Запоріжжя,  
2016. – 105 с. 

15. Іноземна мова та  іноземна мова за професійним спрямуванням. 
Збірник тестових завдань для студентів І-ІІ курсів медичних  
факультетів спеціальності «Стоматологія». / Гордієнко О.В., Трегуб С.Є., 
Мирошниченко О.А. – Запоріжжя, 2016. – 99 с. 

16. Маркетинг в фармации и парфюмерно-косметической отрасли. 
Модуль 2. Збірник тестових ситуаційних завдань з коментарями для 
підготовки до ліцензійного іспиту «Крок 2. ТПКЗ» студентів 
фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ». / За ред. Книша Є.Г. 
Книш Є.Г., Демченко В.О.,  Ткаченко Н.О., Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – 
Запоріжжя, 2016. – 104 с. (рос.). 

17. Маркетинг в фармации. Модуль 2. Збірник тестових ситуаційних 
завдань з коментарями для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок 2» 
студентів – іноземних громадян фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / За ред. Книша Є.Г. Книш Є.Г., Демченко В.О.,  Ткаченко Н.О., 
Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2016. – 88 с. (рос.). 

18. Маркетинг у фармації та парфумерно-косметичній галузі. Збірник 
тестових завдань для студентів фармацевтичних факультетів спеціальності 
«ТПКЗ». / За ред. Книша Є.Г. Книш Є.Г., Ткаченко Н.О., Демченко В.О., 
Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2016. – 107 с. 

19. Маркетинг у фармації. Модуль 2. Збірник тестових завдань для 
студентів фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / За ред. 
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Книша Є.Г. Книш Є.Г., Демченко В.О.,  Ткаченко Н.О., Червоненко Н.М., 
Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2016. – 112 с. 

20. Менеджмент  в фармации. Модуль 1. Збірник тестових завдань для 
студентів – іноземних громадян фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Демченко В.О., Ткаченко Н.О., Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – 
Запоріжжя, 2017. – 158 с. (рос.). 

21. Менеджмент у фармації та парфумерно-косметичній галузі. 
Маркетинг як інтегрована функція менеджменту. Модуль 1. Збірник тестових 
завдань для студентів фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ». / 
Ткаченко Н.О.,  Демченко В.О., Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 
2017. – 130 с. 

22. Менеджмент у фармації. Модуль 1. Збірник тестових завдань для 
практичних занять та самостійної роботи студентів фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Демченко В.О., Ткаченко Н.О., 
Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2017. – 160 с. 

23. Мікробіологія з основами імунології. Збірник тестів з коментарями 
для підготовки студентів ІІ-ІІІ курсів фармацевтичних факультетів до 
ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація». / Камишний О.М., Ліснича А.М., 
Топол І.О. – Запоріжжя, 2017. – 105 с. 

24. Неврологія. Збірник тестових завдань для студентів IV курсу 
медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Козьолкін О.А., 
Дарій В.І., Сікорська М.В., Візір І.В., Мєдведкова С.О., Кузнецов А.А., 
Гуйтур М.М., Рибалко Т.П. – Запоріжжя, 2017. – 134 с. 

25. Неврологія. Збірник тестових завдань для студентів IV курсу 
медичних факультетів спеціальності «Педіатрія». / Козьолкін О.А.,  
Дарій В.І., Сікорська М.В., Візір І.В., Мєдведкова С.О., Кузнецов А.А., 
Гуйтур М.М., Рибалко Т.П. – Запоріжжя, 2017. – 132 с. 

26. Онкологія. Тестові завдання для самостійної підготовки студентів 
V-VI курсів медичних факультетів. / Шевченко А.І., Колеснік О.П., 
Сидоренко О.М., Щуров М.Ф., Левик О.М., Каджоян А.В., Голобородько О.О., 
Шмикова О.В. – Запоріжжя, 2017. – 201 с. 

27. Організація і економіка фармації. «Крок-2». Модулі 1, 2.  
Збірник тестових завдань з поясненнями для студентів V курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ». / Сінча Н.І., 
Литвиненко О.В., Дондик Н.Я., Демченко В.О. – Запоріжжя, 2017. – 93 с. 

28. Основи економіки і системи обліку у фармації та парфумерно-
косметичній галузі. Модуль 2. Збірник тестових завдань для практичної 
роботи студентів IV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«ТПКЗ». / Сінча  Н.І., Литвиненко О.В., Дондик Н.Я., Демченко В.О. – 
Запоріжжя, 2017. – 114 с. 

29. Основи економіки і системи обліку у фармації. Модуль 2. Збірник 
тестових завдань для самостійної роботи студентів IV курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «ТПКЗ». / Литвиненко О.В., Сінча  Н.І.,  
Дондик Н.Я., Демченко В.О. – Запоріжжя, 2017. – 93 с. 
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30. Основи економіки і системи обліку у фармації. Модуль 2. Збірник 
тестових завдань для самостійної роботи студентів IV курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Литвиненко О.В., Сінча Н.І.,  
Дондик Н.Я., Демченко В.О. – Запоріжжя, 2017. – 92 с. 

31. Основи економіки і системи обліку у фармації. Модуль 2. Збірник 
тестових завдань для практичної роботи студентів IV курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Сінча  Н.І., Литвиненко О.В., 
Дондик Н.Я., Демченко В.О.  – Запоріжжя, 2017. – 114 с. 

32. Основи теорії ймовірностей. Збірник тестових завдань для студентів – 
іноземних громадян фармацевтичних факультетів. / Прокопченко О.Є. – 
Запоріжжя, 2017. – 106 с. 

33. Основы биофизики. Збірник завдань для самостійної 
позааудиторної роботи студентів – іноземних громадян І курсу медичних 
факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / Біляк Н.С. – 
Запоріжжя, 2016. – 69 с. (рос.). 

34. Основы математической статистики. Збірник тестових завдань для 
студентів фармацевтичних факультетів. / Прокопченко О.Є. – Запоріжжя, 
2017. – 119 с. (рос.-іспан.). 

35. Патоморфологія. Збірник ситуаційних завдань для студентів  
ІІІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія». / Туманський В.О., Тертишний С.І., Полковніков Ю.Ф., 
Коваленко І.С. – Запоріжжя, 2017. – 89 с. 

36. Пропедевтическая практика по аптечной технологии лекарств. 
Збірник тестових завдань для студентів – іноземних громадян І курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., 
Пухальська І.Л., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., 
Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2017. – 82 с. (рос.). 

37. Пропедевтична практика з аптечної технології ліків. Збірник  
тестових завдань для студентів І  курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., 
Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2017. – 82 с. 

38. Пульмонология. Тестові завдання «Крок-2» для студентів – 
іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Лікувальна справа». / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г, Данюк І.О., Кулинич О.В., 
Токаренко І.І., Самура Б.Б., Кравченко В.І., Шеховцева Т.Г., Шевченко М.В., 
Афанасьєв А.В., Чорна І.В. – Запоріжжя, 2017. – 68 с. (рос.). 

39. Ревматология. Тестові завдання «Крок-2» для студентів – іноземних 
громадян VІ курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / 
Доценко С.Я., Рекалов Д.Г, Данюк І.О., Медведчук Г.Я., Кравченко В.І., 
Шеховцева Т.Г., Токаренко І.І., Шевченко М.В., Афанасьєв А.В. – 
Запоріжжя, 2017. – 68 с. (рос.). 

40. Русский язык как иностранный. Лексика. Грамматика. Збірник 
тестів для студентів – іноземних громадян І курсу медичних факультетів. / 
Корбут Л.М., Дейнега В.В. – Запоріжжя, 2017. – 127 с. (рос.). 
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41. Спеціальна підготовка. «Крок-3. Фармація». Збірник тестів для 
провізорів-інтернів. / Яковлева О.С. – Запоріжжя, 2017. – 69 с. 

42. Судова медицина. Збірник тестів для студентів медичних 
факультетів. / Туманський В.О., Голубович Л.Л., Туманська Л.М.,  
Зубко М.Д., Волошанська О.О., Фащенко А.В. – Запоріжжя, 2016. – 164 с. 

43. Товароведческий анализ фармацевтических и медицинских товаров. 
Упаковка, маркировка. Модуль 2. Збірник тестових завдань для студентів – 
іноземних громадян V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Самко А.В., Британова Т.С. – Запоріжжя, 2017. – 86 с. (рос.). 

44. Ургентна хірургія у дітей. Модуль 3. Збірник тестів для  
студентів – іноземних громадян V курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Спахі О.В., Макарова М.О., 
Лятуринська О.В. – Запоріжжя, 2016. – 140 с. 

45. Фармакогнозія та ботаніка. Збірник тестів для підготовки студентів 
ІІ-V курсів до ЛІ «Крок-1, Крок-2.Фармація». / Корнієвська В.Г., Мозуль В.І. – 
Запоріжжя, 2017. – 68 с. 

46. Фармацевтическая ботаника. «Крок-1.Фармация».  Збірник тестових 
завдань для студентів – іноземних громадян ІІ курсу фармацевтичний 
факультетів. / Корнієвська В.Г.,  Мазулін Г.В., Корнієвський Ю.І. – 
Запоріжжя, 2017. – 92 с. (рос.). 

47. Фармацевтична ботаніка. Збірник тестових завдань для підготовки 
до ЛІ «Крок-1. Фармація «Ботаніка». / Корнієвський Ю.І., Корнієвська В.Г., 
Мазулін Г.В. – Запоріжжя, 2017. – 79 с. 

48. Фармацевтична ботаніка. Збірник тестових завдань для підготовки 
до ЛІ «Крок-1. Фармація». / Корнієвський Ю.І., Корнієвська В.Г. – 
Запоріжжя, 2017. – 178 с. 

49. Фізична реабілітація та спортивна медицина. Збірник тестових 
завдань для самоконтролю студентів медичних факультетів спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія». / Михалюк Є.Л., Черепок О.О.,  
Малахова С.М., Волох Н.Г. – Запоріжжя, 2016. – 127 с. 

50. Фізична реабілітація та спортивна медицина. Збірник тестових 
завдань для самоконтролю студентів медичних факультетів спеціальності 
«Стоматологія». / Михалюк Є.Л., Черепок О.О., Малахова С.М., Волох Н.Г. – 
Запоріжжя, 2016. – 90 с. 

51. Фізична реабілітація та спортивна медицина. Збірник тестових 
завдань для самоконтролю студентів – іноземних громадян медичних 
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». /  
Михалюк Є.Л., Черепок О.О., Малахова С.М., Волох Н.Г. – Запоріжжя,  
2016. – 196 с. (укр.-рос.). 

52. Якість, стандартизація та сертифікація ліків. Збірник тестових 
завдань для контролю знань провізорів-курсантів передатестаційного циклу 
підвищення кваліфікації спеціальності «Організація і управління 
фармацією». / Шарапова Т.А., Берест Г.Г., Бігдан О.А. – Запоріжжя,  
2016. – 81 с. 
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53. Якість, стандартизація та сертифікація ліків. Збірник тестових 
завдань для провізорів-інтернів спеціальності «Організація і управління 
фармацією. / Берест Г.Г., Лукіна І.А., Бігдан О.А. – Запоріжжя, 2017. – 85 с. 

54. Collection of initial and current control tests  for 4th course students of 
medical and pediatric faculties content modules: gastroenterology, endocrinology, 
pulmonology, hematology, physiotherapy. Збірник тестових завдань для 
початкового та поточного контролю студентів – іноземних громадян  
IV курсу медичних факультетів за модулями: гастроентерологія, 
ендокринологія, пульмонологія, гематологія, фізіотерапія. / Солов’юк О.О., 
Земляний Я.В. – Запоріжжя, 2016. – 140 с. (англ.). 

55. Test book on physical rehabilitation and sports medicine. (Збірник 
тестових завдань з фізичної реабілітації та спортивної медицини). Збірник 
тестових завдань для самостійної роботи студентів – іноземних громадян  
ІV курсу медичних факультетів. / Малахова С.М., Черепок О.О., Ткаліч І.В. – 
Запоріжжя, 2016. – 228 с. (англ.). 

 
Електронні видання – 137 
1. Актуальні питання кардіології. Сценарій online курсу для студентів 

медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / 
Сиволап В.Д., Кисельов С.М. – Запоріжжя, 2016. 

2. Актуальні питання патологічної анатомії. Сценарій online курсу  
для лікарів та слухачів курсів ТУ. / Туманський В.О., Шаврін В.О., 
Тертишний С.І. – Запоріжжя, 2016. 

3. Актуальні питання променевого дослідження травної системи. 
Сценарій online курсу для студентів медичних факультетів спеціальності 
«Лікувальна справа». / Бачурін Г.В., Туманська Н.В. – Запоріжжя, 2016. 

4. Актуальні питання пульмонології. Сценарій online курсу для 
студентів медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / 
Разнатовська О.М., Ясінський Р.М., Растворов О.А. – Запоріжжя, 2016. 

5. Актуальні питання фізіотерапії. Сценарій online курсу для студентів 
медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», 
«Стоматологія». / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Бондаренко О.П.,  
Лашкул Д.А., Бідзіля П.П., Назаренко О.В., Земляний Я.В., Солов’юк О.О. – 
Запоріжжя, 2016.  

6. Актуальні питання цереброваскулярної патології. Сценарій online 
курсу для студентів медичних факультетів спеціальності «Лікувальна 
справа». / Козьолкін О.А., Шевченко Л.О., Ревенько А.В., Сікорська М.В., 
Візір І.В., Мєдвєдкова С.О., Кузнєцов А.А. – Запоріжжя, 2016. 

7. Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації. 
Сценарій online курсу для студентів ІV курсу медичних факультетів. /   
Волох Н.Г., Черепок О.О., Малахова С.М. – Запоріжжя, 2016. 

8. Алгоритми надання невідкладної допомоги для лікарів загальної 
практики. Модуль 3. Навчальний посібник до практичних занять та 
самостійної роботи студентів VІ курсу медичних факультетів. Електронне 
видання. / Михайловська Н.С. – Запоріжжя, 2016. (18,2Mb). 
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9. Анатомія голови та шиї. Сценарій online курсу для студентів 
спеціальності «ТПКЗ». / Світлицький А.О., Лазарік О.Л., Щербаков М.С., 
Матвєйшина Т.М., Федотченко А.В. – Запоріжжя, 2017. 

10. Анатомія і фізіологія органів сечостатевої системи. Аномалії 
розвитку органів сечової системи. Сценарій online курсу для студентів ІV 
курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія», «Лабораторна діагностика». / Бачурін Г.В. – Запоріжжя, 2017. 

11. Введення в медичну паразитологію. Медична протозоологія. Тип 
Саркоджгутикові (Sarcomastigophora). Клас Справжні амеби (Lobosea). 
Навчально-методичний посібник  для студентів І курсу медичних 
факультетів спеціальності «Лікувальна справа». Електронне видання. / 
Приходько О.Б., Ємець Т.І.,  Павліченко В.І., Попович А.П.,  Малєєва Г.Ю., 
Гавриленко К.В., Андреєва О.О. – Запоріжжя, 2017. (252 Mb). 

12. Введення до внутрішньої медицини. Навчальний посібник до 
практичних занять та самостійної роботи студентів ІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Стоматологія». Електронне видання. / 
Михайловська Н.С., Шершньова О.В., Грицай Г.В., Лісова О.О.,  
Кулинич Т.О. – Запоріжжя, 2016. (10,6 Mb). 

13. Ведення хворих в кардіологічній клініці. Невідкладні стани в 
кардіологічній клініці. Сценарій online курсу для самостійної  
роботи студентів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна  
справа», «Педіатрія». / Сиволап В.Д., Каленський В.Х., Кисельов С.М., 
Бондаренко О.П. – Запоріжжя, 2017. 

14. Ведення хворих із найпоширенішими захворюваннями внутрішніх 
органів в амбулаторних умовах. Сценарій online курсу для самостійної 
роботи студентів VI курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа», «Педіатрія». / Михайловська Н.С., Кулинич Т.О., Міняйленко Л.Є., 
Стецюк І.О. – Запоріжжя, 2017. 

15. Вибрані питання дитячих хвороб. Навчально-методичний посібник 
для лікарів-інтернів та слухачів закладів післядипломної освіти. Електронне 
видання. / Боярська Л.М., Дмитрякова Г.М., Герасімчук Т.С., Курочкіна Т.І., 
Веліканова  Т.В., Котлова Ю.В., Давидова А.Г., Корнієнко Г.В., Шаменко В.О., 
Дмитряков В.О., Подліанова О.І., Абрамова Т.В., Іванова К.О.,  
Курочкін М.Ю., Скалозубов М.О. – Запоріжжя, 2017. (398 Mb). 

16. Вивчаюче-ознайомлювальне читання текстів соціокультурної 
сфери. Сценарій online курсу для студентів ІІ курсу спеціальності 
«Медицина». / Гейченко К.І., Коновальчук Н.О. – Запоріжжя, 2017. 

17. Використання лікарських засобів – фармацевтична опіка. Сценарій 
online курсу для студентів V курсу фармацевтичних факультетів. / 
Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О., Кремзер О.О. – Запоріжжя, 2016. 

18. Використання типових патологічних процесів у клінічній практиці. 
Сценарій online курсу для студентів ІІІ курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія». / 
Колесник Ю.М., Ганчева О.В., Абрамов А.В., Жулінський В.О.,  
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Ковальов М.М., Василенко Г.В., Мельникова О.В., Грекова Т.А.,  
Іваненко Т.В., Каджарян Є.В., Тiщенко С.В., Кузьо Н.В. – Запоріжжя, 2016. 

19. Виробництво готових лікарських засобів на основі біотехнології. 
Сценарій online курсу для студентів фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., Черковська Л.Г., Авраменко М.О., 
Кривошей О.В., Ткаченко Г.І., Шабельник К.П., Парнюк Н.В. –  
Запоріжжя, 2017. 

20. Вікова макулярна дегенерація. Сценарій online курсу для студентів 
медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», 
«Стоматологія». / Саржевська Л.Е., Поплавська І.А., Костровська К.О. – 
Запоріжжя, 2016. 

21. Вроджені вади органів травлення. Сценарій online курсу для 
студентів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія», «Стоматологія». / Макарова М.О., Лятуринська О.В.,  
Анікін І.О., Щокін О.В., Маловічко І.О., Барухович В.Я. – Запоріжжя, 2016. 

22. Вроджені вади розвитку та їх корекція у дітей. Навчально-
методичний посібник для студентів VІ курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». Електронне видання. / 
Спахі О.В., Макарова М.О., Лятуринська О.В. – Запоріжжя, 2017. (111 Mb). 

23. Гомеопатичні лікарські засоби. Сценарій online курсу для студентів 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., 
Бірюк І.А., Курiнний А.В., Пучкан Л.О., Вольвач В.В. – Запоріжжя, 2017. 

24. Декоративний косметичний догляд за шкірою обличчя та тіла. 
Навчально-методичний посібник для студентів медичних факультетів. 
Електронне видання. / Федотов В.П., Резніченко Н.Ю., Веретельник О.В., 
Лущан А.А. – Запоріжжя, 2017. (1 Gb). 

25. Деонтологія в медицині. Сценарій online курсу для студентів 
медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», 
«Стоматологія». / Спиця Н.В. – Запоріжжя, 2017. 

26. Дитяча анестезіологія. Електронний навчально-методичний 
комплекс. Електронне видання. / Курочкін М.Ю., Давидова А.Г.,  
Городкова Ю.В. – Запоріжжя, 2016. (572 Mb). 

27. Дитяча хірургія. Електронний навчально-методичний комплекс для 
лікарів-інтернів. Електронне видання. / Дмитряков В.О., Корнієнко Г.В. – 
Запоріжжя, 2016. (366 Mb). 

28. Дитяча хірургія. Навчально-методичний посібник для 
позааудиторної самостійної роботи при підготовці до практичних 
(семінарських) занять студентів медичних факультетів V курсу спеціальності 
«Педіатрія». Електронне видання. / Макарова М.О. – Запоріжжя, 2016. (35 Mb). 

29. Дитяча хірургія. Навчально-методичний посібник для студентів 
медичних факультетів VІ курсу спеціальності «Педіатрія». Електронне 
видання. / Макарова М.О. – Запоріжжя, 2016. (31 Mb). 

30. Дитячі інфекційні хвороби. Інфекційні захворювання нервової 
системи та ГРВІ у дітей. Сценарій online курсу для студентів медичних 
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факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Усачова О.В., Конакова О.В., 
Дралова О.А. – Запоріжжя, 2016. 

31. Діагностика та лікування хвороб органів дихання, кровообігу, 
травлення, ревматичних хвороб. Модуль 1. Навчальний посібник до 
практичних занять та самостійної роботи студентів ІІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Стоматологія». Електронне видання. / 
Михайловська Н.С., Шершньова О.В., Грицай Г.В., Лісова О.О.,  
Кулинич Т.О. – Запоріжжя, 2016. (20,7 Mb). 

32. Діагностика та лікування хвороб органів сечовиділення, 
кровотворення, ендокринної системи, алергічних хвороб. Модуль 2. 
Навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів 
ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». Електронне 
видання. / Михайловська Н.С., Шершньова О.В., Грицай Г.В., Лісова О.О., 
Кулинич Т.О. – Запоріжжя, 2016. (15,2Mb). 

33. Дослідження фармацевтичного ринку. Сценарій online курсу для 
студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Демченко В.О., Зарічна Т.П. –  Запоріжжя, 2016. 

34. Екстремальна медицина. Сценарій online курсу для студентів 
медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Перцов В.І., 
Тєлушко Я.В., Льовкін О.А. – Запоріжжя, 2016. 

35. Ендоскопічні технології в медицині. Сценарій online курсу для 
студентів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та 
«Педіатрія». / Клименко В.М., Вакуленко В.В., Кіосов О.М. – Запоріжжя, 2016. 

36. Естетична медицина. Навчальний посібник для студентів медичних 
факультетів. Електронне видання. / Резніченко Н.Ю. – Запоріжжя, 2017. (38 Mb). 

37. Етика. Сценарій online курсу для студентів спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація», «Технологія 
парфумерно-косметичних засобів». / Утюж І.Г. – Запоріжжя, 2017. 

38. Європейський курс комп’ютерної грамотності. Сценарій online 
курсу для студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія». / Рижов О.А., Андросов А.І., 
Мурзіна О.А., Страхова О.П., Каблуков А.О., Іванькова Н.А., Риженко В.П. – 
Запоріжжя, 2016.  

39. Загальна біологія. Частина 1. Навчально-методичний посібник для 
підготовки слухачів 8-ми місячних курсів до зовнішнього незалежного 
оцінювання. Електронне видання. / Приходько О.Б., Ємець Т.І.,  
Попович А.П., Малєєва Г.Ю., Васильчук Н.Г. – Запоріжжя, 2017. – 112 с. 

40. Захворювання серцево-судинної системи. Частина 1. Сценарій 
online курсу для самостійної роботи студентів – іноземних громадян 
медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / 
Візір В.А., Деміденко О.В., Приходько І.Б. – Запоріжжя, 2017. 

41. Захворювання серцево-судинної системи. Частина 1. Сценарій 
online курсу для самостійної роботи студентів медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Візір В.А., Деміденко О.В., 
Приходько І.Б. – Запоріжжя, 2017. 
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42. Захворювання серцево-судинної системи. Частина 2. Сценарій 
online курсу для самостійної роботи студентів – іноземних громадян 
медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / 
Візір В.А., Деміденко О.В., Приходько І.Б. – Запоріжжя, 2017. 

43. Захворювання серцево-судинної системи. Частина 2. Сценарій 
online курсу для самостійної роботи студентів медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Візір В.А., Деміденко О.В., 
Приходько І.Б. – Запоріжжя, 2017. 

44. Інструментальні методи функціональної діагностики. Сценарій 
online курсу для студентів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа» та «Педіатрія». / Візір В.А., Деміденко О.В., Приходько І.Б. – 
Запоріжжя, 2016. 

45. Інтенціональні програми художніх текстів. Сценарій online курсу 
для студентів І курсу спеціальності «Фармація». / Дев’ятовська І.В. – 
Запоріжжя, 2017. 

46. Історія України. Сценарій online курсу для студентів 
спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація». / Дідик С.С. – 
Запоріжжя, 2016.  

47. Клінічна біохімія. Сценарій online курсу для студентів медичних 
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». /  
Павлов С.В., Горбачова С.В., Біленький С.А., Євсєєва Л.В., Левченко К.В. – 
Запоріжжя, 2016. 

48. Клінічна імунологія, алергологія. Сценарій online курсу  для 
студентів медичних факультетів спеціальності «Педіатрія». / Недельська С.М., 
Жиленко І.О., Кузнєцова О.Д., Мазур В.І., Пахольчук О.П., Солодова І.В., 
Бессікало Т.Г. – Запоріжжя, 2016. 

49. Клінічна онкологія. Сценарій online курсу для студентів медичних 
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Шевченко А.І., 
Колеснік О.П., Сидоренко О.М. – Запоріжжя, 2016. 

50. Клінічна фармація. Сценарій online курсу для провізорів-інтернів 
спеціальності «Загальна фармація». / Білай І.М., Михайлюк Є.О. – 
Запоріжжя, 2017. 

51. Клінічна фізіологія. Сценарій online курсу для студентів медичних 
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / Кущ О.Г., 
Тихоновська М.А., Бесараб Г.І., Степанова Н.В., Морозова О.В., Жернова Н.П., 
Омельянчик В.М., Сухомлінова І.Є., Вотєва В.Є. – Запоріжжя, 2016.  

52. Клінічні аспекти імунопрофілактики. Сценарій online курсу для 
студентів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія», «Стоматологія». / Ганжий В.В., Бачурін А.В., Колесник І.П., 
Танцура П.Ю., Капшитар О.А. – Запоріжжя, 2016. 

53. Клінічні аспекти імунопрофілактики. Сценарій online курсу для 
студентів V-VІ курсів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа», «Педіатрія» та лікарів-інтернів. / Рябоконь О.В., Оніщенко Т.Є., 
Задирака Д.А. – Запоріжжя, 2016. 
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54. Колоїдна хімія. Електронний навчальний посібник для студентів 
фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація», «ТПКЗ». 
Електронне видання. / Каплаушенко А.Г., Варинський Б.О., Чернега Г.В., 
Юрченко І.О., Щербак М.О. – Запоріжжя, 2017. (1,8 Gb). 

55. Компресійна передача інформації художнього тексту з 
використанням інтенційних програм. Сценарій online курсу для студентів ІІ 
курсу спеціальності «Стоматологія». / Гейченко К.І., Рибалко Г.В. – 
Запоріжжя, 2017. 

56. Компресійна передача інформації художнього тексту з 
використанням інтенційних програм. Сценарій online курсу для студентів  
ІІ курсу спеціальності «Медицина». / Гейченко К.І., Рибалко Г.В. – 
Запоріжжя, 2017. 

57. Контроль якості лікарських засобів. Модуль 1. Сценарій online 
курсу для студентів фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Шабельник К.П., Кривошей О.В., Скорина Д.Ю., Німенко А.Р. – Запоріжжя, 
2016. 

58. Кровотеча, крововтрата. Основи гемотрансфузіології. Сценарій 
online курсу для студентів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа» та «Педіатрія». / Клименко В.М., Вакуленко В.В., Кіосов О.М. – 
Запоріжжя, 2016. 

59. Лікарські рослини і фітотерапія. Модуль 1. Сценарій online курсу 
для студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Доля В.С., Мозуль В.І., Денисенко О.М., Головкін В.В., 
Одинцова В.М., Шевченко І.М. – Запоріжжя, 2017. 

60. Лікарські рослини і фітотерапія. Модуль 2. Сценарій online курсу 
для студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Доля В.С., Мозуль В.І., Головкін В.В., Денисенко О.М., 
Одинцова В.М., Шевченко І.М. – Запоріжжя, 2017.  

61. Логіка. Сценарій online курсу для студентів спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація», «ТПКЗ». / 
Утюж І.Г., Сепетий Д.П. – Запоріжжя, 2016.  

62. Манікюр, педикюр, візаж. Сценарій online курсу для студентів ІІ 
курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ». / Федотов В.П., 
Резніченко Н.Ю., Макуріна Г.І.  – Запоріжжя, 2016. 

63. Манікюр, педикюр, візаж: косметичний догляд за шкірою кінцівок 
та нігтями. Навчально-методичний посібник для студентів медичних 
факультетів. Електронне видання. / Федотов В.П., Резніченко Н.Ю., 
Веретельник О.В., Лущан А.А. – Запоріжжя, 2017. (1,3 Gb). 

64. Манікюр, педикюр, візаж: організація роботи косметичного 
закладу, правила санітарного режиму та техніки безпеки. Навчально-
методичний посібник для студентів медичних факультетів. Електронне 
видання. / Федотов В.П., Резніченко Н.Ю., Макуріна Г.І., Головкін А.В., 
Ланець А.І. – Запоріжжя, 2017. (1,2 Gb). 

65. Мануальні та СПА-процедури в косметичному догляді за шкірою 
кінцівок та нігтями. Навчально-методичний посібник для студентів медичних 
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факультетів. Електронне видання. / Федотов В.П., Резніченко Н.Ю., 
Веретельник О.В., Головкін А.В., Хандожко О.Б. – Запоріжжя, 2017. (1 Gb). 

66. Медична реабілітація. Сценарій online курсу для студентів VІ курсу 
медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». /   
Волох Н.Г., Черепок О.О., Малахова С.М. – Запоріжжя, 2016. 

67. Медична хімія. Електронний навчальний посібник для студентів 
медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Стоматологія», 
«Лабораторна діагностика». Електронне видання. / Каплаушенко А.Г., 
Варинський Б.О., Чернега Г.В., Юрченко І.О., Щербак М.О. – Запоріжжя, 
2017. (2,36 Gb). 

68. Медичний макіяж (камуфляж). Навчально-методичний посібник 
для студентів медичних факультетів. Електронне видання. / Федотов В.П., 
Резніченко Н.Ю., Веретельник О.В., Хандожко О.Б. – Запоріжжя, 2017. (1,1 Gb). 

69. Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я. Сценарій online курсу 
для студентів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та 
«Педіатрія». / Клименко В.І., Петрихін В.П., Таранов В.В., Демиденко Н.О., 
Кремсарь І.М., Пушина О.С. – Запоріжжя, 2016.  

70. Методи статистичного моделювання. Сценарій online курсу для 
докторів філософії. / Сергєєва Л.Н., Строгонова Т.В. – Запоріжжя, 2016.  

71. Молекулярно-клітинний та організмовий рівні організації життя. 
Електронний навчально-методичний комплекс для студентів І курсу освітньо-
кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров'я», 
спеціальність 222 «Медицина». Електронне видання. /  Приходько О.Б.,  
Ємець Т.І., Павліченко В.І., Попович А.П., Малєєва Г.Ю., Васильчук Н.Г., 
Гавриленко К.В. , Андреєва О.О. – Запоріжжя, 2017. (16,5 Mb). 

72. Молекулярно-клітинний та організмовий рівні організації життя. 
Навчально-методичний посібник для студентів І курсу медичних факультетів 
спеціальності «Лікувальна справа». Електронне видання. / Приходько О.Б., 
Ємець Т.І., Павліченко В.І., Попович А.П., Малєєва Г.Ю., Васильчук Н.Г., 
Гавриленко К.В., Андреєва О.О. – Запоріжжя, 2017. (3 Mb). 

73. Належні практики у фармації. Сценарій online курсу для  
студентів фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ». / Кучеренко Л.І., 
Черковська Л.Г., Авраменко М.О., Кривошей О.В., Ткаченко Г.І.,  
Шабельник К.П. – Запоріжжя, 2017. 

74. Невідкладна хірургія у дітей. Електронний навчально-методичний 
комплекс для студентів V курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Лікувальна справа» та «Педіатрія». Електронне видання. / Спахі О.В., 
Макарова М.О., Лятуринська О.В. – Запоріжжя, 2017. (57 Mb). 

75. Неонатологія. Сценарій online курсу для студентів медичних 
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». /  
Леженко Г.О., Гиря О.М., Каменщик А.В., Самойлик К.В., Ярцева М.О. – 
Запоріжжя, 2017. 

76. Нормальна фізіологія. Сценарій online курсу для самостійної роботи 
студентів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія». /  Кущ О.Г., Жернова Н.П., Тихоновська М.А., Прозорова Т.М., 
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Бессараб Г.І., Степанова Н.В., Морозова О.В., Путілін Д.А., Сухомлінова І.Є., 
Омельянчик В.М. – Запоріжжя, 2017. 

77. Ожиріння у дітей. Сценарій online курсу для студентів медичних 
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». /  
Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Гиря О.М., Пашкова О.Є., Гладун К.В.  – 
Запоріжжя, 2016.  

78. Організаційні основи сімейної медицини. Сценарій online курсу для 
студентів VI курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа» та «Педіатрія». / Михайловська Н.С., Кулинич Т.О., Лісова О.О., 
Міняйленко Л.Є., Олійник Т.В. – Запоріжжя, 2016. 

79. Організація та регулювання діяльності підприємств фармації. 
Сценарій online курсу для студентів V курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Сінча Н.І. – Запоріжжя, 2017. 

80. Ортопедія та травматологія. Сценарій online курсу для студентів V 
курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія». / Головаха М.Л., Івченко Д.В., Кудієвський А.В., Москальков 
О.П., Чорний В.М., Кожемяка М.О., Краснопьоров С.М., Масленніков С.О. – 
Запоріжжя, 2016. 

81. Основи внутрішньої медицини з інтерпретацією результатів 
лабораторних досліджень. Навчальний посібник до практичних занять та 
підсумкового модульного контролю студентів ІІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». Електронне видання. / 
Михайловська Н.С., Шершньова О.В., Грицай Г.В., Лісова О.О.,  
Кулинич Т.О. – Запоріжжя, 2016. (12,6 Mb). 

82. Основи внутрішньої медицини. Навчально-методичний комплекс 
для студентів ІІ-ІV курсів медичних факультетів спеціальності 
«Стоматологія». Електронне видання. / Михайловська Н.С., Шершньова О.В., 
Грицай Г.В., Лісова О.О., Кулинич Т.О., Олійник Т.В., Міняйленко Л.Є., 
Стецюк І.О. – Запоріжжя, 2017. (446 Mb). 

83. Основи внутрішньої медицини. Навчально-методичний комплекс 
для студентів ІІ-ІІІ курсів медичних факультетів спеціальності «Лабораторна 
діагностика». Електронне видання. / Михайловська Н.С., Шершньова О.В., 
Грицай Г.В., Лісова О.О., Кулинич Т.О., Олійник Т.В., Міняйленко Л.Є., 
Стецюк І.О. – Запоріжжя, 2017. (453 Mb). 

84. Основи діагностики і патології внутрішніх органів. Модуль 1. 
Навчальний посібник до практичних занять та підсумкового модульного 
контролю студентів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування» спеціалізації «Лабораторна діагностика». Електронне видання. / 
Михайловська Н.С., Шершньова О.В., Грицай Г.В., Лісова О.О.,  
Кулинич Т.О. – Запоріжжя, 2016. (4,8 Mb). 

85. Основи діагностики і патології внутрішніх органів. Модуль 2. 
Навчальний посібник до практичних занять та підсумкового модульного 
контролю студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Лабораторна діагностика». Електронне видання. / Михайловська Н.С., 
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Шершньова О.В., Грицай Г.В., Лісова О.О., Кулинич Т.О. – Запоріжжя,  
2016. (6,8 Mb). 

86. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб 
крові та кровотворних органів. Сценарій online курсу для самостійної роботи 
студентів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія». / Сиволап В.Д., Назаренко О.В. – Запоріжжя, 2017.  

87. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб 
органів дихання. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів 
медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / 
Сиволап В.Д., Земляний Я.В. – Запоріжжя, 2017. 

88. Основи імунології. Сценарій online курсу для студентів  
ІІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія», «Стоматологія». / Камишний О.М., Поліщук Н.М., Топол І.О., 
Жеребятьєв О.С. – Запоріжжя, 2016. 

89. Основи сексології та сексопатології. Сценарій online курсу для 
студентів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія», «Стоматологія». / Чугунов В.В., Данілевська Н.В., Курило В.О. – 
Запоріжжя, 2016. 

90. Основи соціальної психології. Сценарій online курсу для  
студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа» та «Педіатрія». / Турган О.Д., Ганошенко Ю.А., Вещикова О.С., 
Козиряцька С.А. – Запоріжжя, 2016.  

91. Основи сучасної гомеопатії. Сценарій online курсу для студентів 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., 
Черковська Л.Г., Портна О.О., Шабельник К.П., Кривошей О.В., 
Парнюк Н.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – Запоріжжя, 2017. 

92. Основи сучасної гомеопатії. Сценарій online курсу для студентів 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Бірюк І.А.,  
Пучкан Л.О., Вольвач В.В., Курінний А.В. – Запоріжжя, 2017. 

93. Особливості клінічної фармакології у вагітних. Електронний 
навчальний посібник провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація».  
Електронне видання. /  Білай І.М., Михайлюк Є.О. – Запоріжжя, 2017. – 73 с. 

94. Особливості художнього дискурсу. Формування емоційної оцінки 
твору. Сценарій online курсу для студентів ІІ курсу спеціальності 
«Фармація». / Гейченко К.І., Стрілець Т.Ю., Рагріна Ж.М. – Запоріжжя, 2017. 

95. Патентознавство. Сценарій online курсу для студентів медичних 
факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Парченко В.В., Щербина Р.О., 
Постол Н.А., Сафонов А.А. – Запоріжжя, 2016. 

96. Підготовка фармацевтичного представника. Сценарій online  
курсу для студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«ТПКЗ». / Ткаченко Н.О., Зарічна Т.П., Демченко В.О., Червоненко Н.М. – 
Запоріжжя, 2017. 

97. Підприємництво у фармації. Сценарій online курсу для студентів 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Зарічна Т.П., 
Демченко В.О. – Запоріжжя, 2017. 
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98. Побочна дія лікарських засобів. Сценарій online курсу для студентів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія». / 
Бєлєнічев І.Ф., Бухтіярова Н.В., Самура І.Б., Єгоров А.А. – Запоріжжя, 2016.  

99. Практична косметологія. Навчальний посібник. Електронне 
видання. / Резніченко Н.Ю. – Запоріжжя, 2017. (1,2 Gb). 

100. Променева діагностика в урології. Сценарій online курсу для 
студентів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія», «Стоматологія». / Бачурін Г.В., Губарь А.О. – Запоріжжя, 2016. 

101. Променева діагностика жовчнокам’яної хвороби та її ускладнень. 
Сценарій online курсу для студентів медичних факультетів  спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія». / Туманська Н.В.,  
Нордіо О.Г., Джос І.П., Барська К.С., Кічангіна Т.М. – Запоріжжя, 2017. 

102. Пропедевтика дитячих хвороб. Сценарій online курсу для 
студентів спеціальності «Педіатрія». / Іванько О.Г., Пацера М.В.,  
Федченко А.В. – Запоріжжя, 2016. 

103. Псоріаз у дорослого та дитячого населення. Навчальний посібник. 
Електронне видання. / Веретельник О.В. – Запоріжжя, 2017. (1 Gb). 

104. Релігієзнавство. Сценарій online курсу для студентів 
спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Фармація, промислова 
фармація». / Мегрелішвілі М.О. – Запоріжжя, 2017. 

105. Страхова медицина і фармакоекономіка. Сценарій online курсу для 
студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Дондик Н.Я., Литвиненко О.В., Демченко В.О. – Запоріжжя, 2017. 

106. Судинна хірургія. Сценарій online курсу для студентів медичних 
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». /  
Перцов І.В., Грушка В.А., Охрименко Г.І., Матвєєв С.А. – Запоріжжя, 2016. 

107. Сучасні методи дослідження біологічних систем. Сценарій  
online курсу для студентів ІV курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., Черковська Л.Г., Авраменко М.О., 
Кривошей О.В., Ткаченко Г.І., Шабельник К.П. – Запоріжжя, 2016. 

108. Сучасні методи лабораторної діагностики в медичній генетиці. 
Сценарій online курсу для студентів ІІІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Лікувальна справа». / Авраменко Н.В., Нікіфоров О.А., 
Ломейко О.О. – Запоріжжя, 2016.  

109. Сучасні питання клінічної імунології та алергології. Сценарій 
online курсу для студентів V–VI курсів медичних факультетів спеціальностей 
«Лікувальна справа» та «Педіатрія». / Доценко С.Я., Шевченко М.В.,  
Чорна І.В., Сичов Р.О., Яценко О.В. – Запоріжжя, 2016. 

110. Сучасні проблеми біофізики. Сценарій online курсу для студентів – 
іноземних громадян медичних факультетів. / Сливко Е.І., Строгонова Т.В. – 
Запоріжжя, 2017. 

111. Сучасні проблеми біофізики. Сценарій online курсу для студентів 
медичних факультетів. / Сливко Е.І., Строгонова Т.В. – Запоріжжя, 2017. 

112. Сучасні проблеми молекулярної біології. Сценарій online курсу 
для студентів І курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
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справа» та «Педіатрія». /  Приходько О.Б., Ємець Т.І., Павліченко В.І.,  
Малєєва Г.Ю.  – Запоріжжя, 2016.  

113. Теорія пізнання та медицина. Сценарій online курсу для студентів 
спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Фармація, промислова 
фармація». / Сепетий Д.П. – Запоріжжя, 2017. 

114. Технологія гомеопатичних лікарських засобів. Сценарій online 
курсу для студентів – іноземних громадян фармацевтичних факультетів 
спеціальностей «Фармація» та «ТПКЗ». /  Гладишев В.В., Бірюк І.А., 
Курiнний А.В., Пучкан Л.О., Вольвач В.В. – Запоріжжя, 2017. 

115. Туберкульоз сечових шляхів і органів чоловічої статевої системи. 
Гостра та хронічна ниркова недостатність. Сценарій online курсу для 
студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа», «Педіатрія», «Лабораторна діагностика». / Бачурін Г.В. –  
Запоріжжя, 2017. 

116. Узагальнюючий та контролюючий змістовий модуль 12 «Базового 
відмінкового курсу». Рівень базового елементарного спілкування. Сценарій 
online курсу для студентів І курсу спеціальності «Медицина». / Корбут Л.М., 
Рагріна Ж.М. – Запоріжжя, 2017. 

117. Узагальнюючий та контролюючий змістовий модуль 6 «Вступного 
фонетико-граматичного курсу». Рівень початкового елементарного 
спілкування. Сценарій online курсу для студентів І курсу спеціальності 
«Медицина». / Корбут Л.М., Рагріна Ж.М. – Запоріжжя, 2017. 

118. Фармацевтична ботаніка. Анатомія рослин. Модуль 1.  
Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів ІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Корнієвська В.Г., 
Корнієвський Ю.І., Мазулін  Г.В. – Запоріжжя, 2017. 

119. Фармацевтична ботаніка. Модуль 2. Сценарій online курсу для 
самостійної роботи студентів фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Корнієвський Ю.І., Корнієвська В.Г., Мазулін Г.В. – 
Запоріжжя, 2016. 

120. Фармацевтична ботаніка. Навчально-польова практика. Модуль 1. 
Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів ІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Корнієвська В.Г., 
Корнієвський Ю.І., Мазулін  Г.В. – Запоріжжя, 2017. 

121. Фармацевтична ботаніка. Систематика рослин. Модуль 2. 
Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів ІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Корнієвський Ю.І., 
Корнієвська В.Г., Мазулін  Г.В. – Запоріжжя, 2017. 

122. Фармацевтична опіка. Сценарій online курсу для студентів V курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Крайдашенко О.В., 
Свинтозельський О.О., Кремзер О.О. – Запоріжжя, 2016. 

123. Фізична хімія. Електронний навчальний посібник для студентів 
фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація», «ТПКЗ». 
Електронне видання. / Каплаушенко А.Г., Варинський Б.О., Чернега Г.В., 
Юрченко І.О., Щербак М.О. – Запоріжжя, 2017. (2,94 Gb). 
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124. Філософія. Сценарій online курсу для студентів спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація», «ТПКЗ». / 
Утюж І.Г., Сепетий Д.П., Спиця Н.В. – Запоріжжя, 2016.  

125. Фтизіатрія. Електронний навчально-методичний комплекс для 
студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». 
Електронне видання. / Разнатовська О.М. – Запоріжжя, 2016. (75 Mb). 

126. Функції та мовленнєві інтенції художнього тексту. Сценарій online 
курсу для студентів І курсу спеціальності «Медицина». / Гейченко К.І., 
Дейнега В.В., Агіна О.І. – Запоріжжя, 2017. 

127. Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей. Римський 
консенсус ІV. Сценарій online курсу для лікарів-інтернів та слухачів закладів 
післядипломної освіти. / Дмитрякова Г.М. – Запоріжжя, 2017. 

128. Хвороби органів дихання у дітей. Сценарій online курсу для 
самостійної роботи студентів VІ курсу медичних факультетів. / Леженко Г.О., 
Резніченко Ю.Г., Гиря О.М., Каменщик А.В., Пашкова О.Є.,  
Крайня Г.В., Лебединець О.М., Самойлик К.В., Сидорова І.В., Ярцева М.О. – 
Запоріжжя, 2017.  

129. Хвороби органів травлення у дітей. Сценарій online курсу для 
самостійної роботи студентів VІ курсу медичних факультетів. / Леженко Г.О., 
Резніченко Ю.Г., Гиря О.М., Каменщик А.В., Пашкова О.Є.,  
Крайня Г.В., Лебединець О.М., Самойлик К.В., Сидорова І.В., Ярцева М.О. – 
Запоріжжя, 2017. 

130. Хвороби серцево-судинної системи у дітей. Сценарій online  
курсу для самостійної роботи студентів VІ курсу медичних факультетів. / 
Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Гиря О.М., Каменщик А.В., Пашкова О.Є., 
Крайня Г.В., Лебединець О.М., Самойлик К.В., Сидорова І.В., Ярцева М.О. – 
Запоріжжя, 2017. 

131. Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей. Сценарій 
online курсу для самостійної роботи студентів V курсу медичних 
факультетів. / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Гиря О.М., Каменщик А.В., 
Пашкова О.Є., Крайня Г.В., Лебединець О.М., Самойлик К.В., Сидорова І.В., 
Ярцева М.О. – Запоріжжя, 2017. 

132. Foreign Language for professional purposes (advanced level). 
(Іноземна мова за професійним спрямуванням (просунутий рівень)). 
Сценарій online курсу для студентів спеціальності «Лікувальна справа». / 
Гордієнко О.В., Волкова Г.К., Пашко О.Є., Неруш А.В., Мирошниченко О.А., 
Вовк І.Л., Вишницька Я.С., Калашникова М.Ю., Орел-Халік Ю.В., 
Мартьянова М.Є., Соляненко О.Л., Хабарова О.О. – Запоріжжя, 2016.  

133. General practice – family medicine. Module 1, 2. (Загальна практика – 
сімейна медицина. Модуль 1, 2). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян VІ курсу. Електронне видання. / Михайловська Н.С., 
Грицай Г.В. – Запоріжжя, 2016. (4,87 Mb). 

134. General practice – family medicine. Module 3. (Загальна практика – 
сімейна медицина. Модуль 3). Навчальний посібник для студентів – 
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іноземних громадян VІ курсу. Електронне видання. / Михайловська Н.С., 
Грицай Г.В. – Запоріжжя, 2016. (6,7 Mb).  

135. Medical chemistry. (Медична хімія). Електронний навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян медичних факультетів. 
Електронне видання. / Каплаушенко А.Г., Варинський Б.О., Чернега Г.В., 
Юрченко І.О., Щербак М.О. – Запоріжжя, 2017. (922 Mb). 

136. Molecular and cellular levels organization of living things. Навчально-
методичний посібник для студентів – іноземних громадян І курсу медичних 
факультетів спеціальності «Лікувальна справа». Електронне видання. / 
Приходько О.Б., Попович А.П., Ємець Т.І. – Запоріжжя, 2017. – 177 с. 

137. The basis of family medicine. (Основи сімейної медицини). 
Навчально-методичний комплекс для студентів – іноземних громадян  
VІ курсу медичних факультетів. Електронне видання. / Михайловська Н.С., 
Грицай Г.В. – Запоріжжя, 2017. (358 Mb). 

Також видано 65 методичних робіт (довідники, словники, збірники, 
вказівки, рекомендації), затверджених ЦМР. 

 
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ 

 
Дистанційна форма навчання поступово стає частиною освітнього 

процесу. Єдиний інформаційний простір університету, що має два рівні – 
регіональний та обласний, активно використовується і модернізується. 
Кафедра медичної і фармацевтичної інформатики та новітніх технологій 
продовжила роботу з формування нової площини інформаційного простору з 
використанням сервісів хмарних провайдерів Microsoft та Google, що дає 
змогу забезпечити роботу з навчальними ресурсами кожному студенту, 
котрий має мобільний пристрій.  

В університеті триває створення та формування бази онлайн-курсів для 
організації проведення курсів за вибором і самостійної роботи студентів. 
Проведено 3 курси ТУ зпідвищення кваліфікації викладачів університету 
«Основи проектування комп’ютерних навчальних курсів на платформі edX». 
Після завершення курсів у грудні 2016 р. сертифікати отримали понад 120 
викладачів університету. Кращі онлайн-курси відзначені в університетському 
конкурсі дипломами за призові місця і номінації. На травень 2017 року 
кафедрами університету створено понад 120 онлайн курсів.  

У рамках цього проекту на базі ЦДОТ кафедри мали можливість 
підготувати та провести запис відеолекцій. На сайті ДО після опрацювання 
були розміщені 65 відеолекцій.  

Найактивніше дистанційна форма навчання використовується на 
факультеті післядипломної освіти для підготовки інтернів та слухачів.  

З 2014 року в Університетській клініці функціонує кабінет 
телемедицини. Співробітники клініки беруть активну участь у безперервному 
підвищенні кваліфікації лікарів і середніх медичних працівників. За звітний 
період у 20 вебінарах взяли участь 165 лікарів та 78 медичних сестер. 
Розглянуті актуальні питання медицини: «Проблема ожиріння як 
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захворювання. Можливості медикаментозного лікування», «Раптова серцева 
смерть у хворих після інфаркту міокарда»,  «Хронічне захворювання нирок – 
глобальна проблема ХХІ сторіччя», «Медикаментозна алергія чи підвищена 
чутливість до ліків?», «Лікарські ураження печінки: механізми розвитку та 
можливі шляхи корекції», «Синдром обструктивного апное сну» тощо. 

Співробітники кафедри сімейної медицини, терапії та кардіології ФПО 
провели  дистанційне тематичне удосконалення для лікарів південної 
частини Запорізької області за темою: «Актуальні питання первинної 
профілактики у професійній діяльності лікаря». За звітний період проведено 
2 цикли, в яких пройшли навчання 34 лікарів. 

Дистанційні технології інтенсивно використовуються кафедрою  
дитячих хвороб факультету післядипломної освіти спільно з ЦДОТ ЗДМУ.  
У 2016-1017 навчальні роки на кафедрі дитячих хвороб проведені  
4 очно-дистанційні цикли:  

Педіатрія – 3 цикли (53 слухачі). 
Дитяча анестезіологія – 1 цикл (6 слухачів). 
Проведено 19 on-line семінарів: 14 для лікарів, 5 – для підлітків. 
Співробітники та лікарі-інтерни кафедри дитячих хвороб взяли участь у 

23 конференціях вітчизняного та міжнародного рівня  
В процес навчання лікарів-інтернів втілена інтерактивна методика 

«перевернутого навчання» з використанням комп’ютерних технологій  
(метод кейсів). Створено 8 кейсів.  

В підготовці лікарів-інтернів, а також при відпрацюванні пропущених 
занять,  використовуються електроні навчальні платформи MOODLE та Edх. 
Електрона навчальна платформа MOODLE містить 139 лекцій за різними 
напрямками дитячих хвороб. Розпочата робота з розміщення курсів за 
вибором на платформі Edx.  

У 2016р. на кафедрі акушерства, гінекології та репродуктивної 
медицини ФПО створено медіацентр. За цей час співробітниками кафедри в 
on-line режимі були проведені Всеукраїнські реєстрові науково-практичні 
конференції: 

- «Планування сім’ї, як резерв зниження материнської та дитячої 
смертності» (15.12.2016 р.); 

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

умовах» (23.05.2017 р.). 
Спільно з Харківською медичною академією післядипломної освіти 

проведено курс лекцій первинної спеціалізації: «Дитяча гінекологія» та 
«Анестезіологія та інтенсивна терапія». 

Щотижня співробітниками кафедри акушерства, гінекології та 
репродуктивної медицини ФПО в on-line режимі проводяться консультації з 
районами області з питань безплідного шлюбу та планування сім’ї. 

В зв’язку з процесами децентралізації, реформуванням галузі охорони 
здоров’я, впровадженням нового механізму фінансування та відсутністю 
спеціальності «Менеджер охорони здоров’я», виникла необхідність навчання 
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лікарів-керівників медичних закладів сучасним аспектам менеджменту та 
управління. Кафедра охорони здоров’я, соціальної медицини та ЛТЕ, згідно з 
трьохстороннім меморандумом між ЗДМУ, Департаментом охорони здоров’я 
Запорізької облдержадміністрації та Німецьким товариством міжнародного 
співробітництва GIZ, розробила модулі циклу тематичного удосконалення 
(ТУ) «Сучасні аспекти менеджменту в охороні здоров’я» для керівників 
закладів охорони здоров’я всіх рівнів. Інформаційний обсяг циклу ТУ 
складає 156 годин, з яких на базі кафедри - 66 годин (20 годин лекційних,  
46 – практичні заняття), дистанційно – 90 годин, на базі центру дистанційної 
освіти та телемедицини ЗДМУ (60 годин лекційних та 30 годин семінарських 
занять). Перший цикл ТУ для лікарів первинної ланки медико-санітарної 
допомоги відбувся  22.09.2016 р. – 30.12.2016 р. Другий цикл для керівників 
вторинної та третинної ланок – 30.01.2017 р. – 24.05.2017 р.  

У рамках проекту «Навчання на медичних помилках» («Training against 
medical error (TAME)») програми Erasmus+ співробітники університету 
набули досвіду використання технології віртуальних пацієнтів з урахуванням 
медичних помилок у навчальному процесі. Навчаючись на медичних 
помилках, студент має можливість приймати рішення у безпечному 
середовищі. Базу віртуальних пацієнтів педіатричного профілю, які були 
створені Університетом святого Георга (м. Лондон) перекладено та 
адаптовано до соціальної структури та системи охорони здоров`я України.  
На наступному етапі цього проекту фахівцями ЗДМУ створено та апробовано 
в начальному процесі базу віртуальних пацієнтів хірургічного профілю.  
В рамках проекту регулярно проводяться вебінари, он-лайн та F2F тренінги, 
завдяки яким є змога ознайомитися більш детально з методикою викладання 
та медичними помилками. Проблемно-орієнтоване навчання покликане 
стимулювати вивчення традиційних фундаментальних дисциплін з клінічної 
точки зору у медичній галузі. Це одна із сучасних інноваційних методик 
підготовки майбутніх спеціалістів.  

Кафедра іноземних мов ЗДМУ має досвід з використання дистанційної 
освіти завдяки тісної співпраці з Канадським коледжем англійської мови, 
зокрема, у роботі за дистанційною програмою SMRT. Колектив кафедри 
розробив сучасні курси вивчення іноземних мов за професійним 
спрямуванням (медицина). Нині на кафедрі розроблені та впроваджені: оn-
line курс за вибором для студентів старших курсів медичних факультетів, 
курс для аспірантів (ESP advanced level), курс для підготовки та складання 
міжнародних іспитів (IELTS, FCE, PTE), курс для викладачів та 
співробітників університету, котрі працюють з англомовними студентами 
(General English of  different levels:  Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, 
Upper-Intermediate). 

Центр ДО за звітний період провів понад 130 заходів на базі технологій 
відео конференцій. Крім перелічених вище, проведені: 

- 13 жовтня - Всеукраїнська науково-методична відеоконференція з 
міжнародною участю «Актуальні питання дистанційного навчання 
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та телемедицини 2016» за участю 14 точок (Грузія, Казахстан, Київ, 
Івано-Франківськ, Тернопіль та ін.); 

- 6 лекцій в рамках КПК для Бердянських міських стоматологічних 
лікарень (кафедра стоматології); 

- 2 цикли семінарських занять для аспірантів за програмою 
"STATISTICA" (кафедра біофізики);  

- конференції з опорними кафедрами (кафедри фармакогнозії, 
фармакології та ботаніки, біохімії ); 

- науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до вищої  
медичної освіти в Україні» (Тернопіль, Запоріжжя, Київ); 

- семінари та лекції, які проводять фахівці НМАПО і НДСЛ 
«ОХМАТДИТ» для лікарів за темами: «Українська школа 
атопічного дерматиту», «Інноваційні процеси в медицині та 
медичній інформатиці», «Діагностика туберкульозу», «Вакцинація 
при алергодерматозах», «Діференційний діагноз атопічного 
дерматиту», «Тактика ведення пацієнтів з хронічними стероїдо-
чутливими дерматозами» та ін. Ця серія заходів включає 
телемедичні консультації, науково-практичні семінари, дискусії й 
обговорення. 

Згідно з оновленим положенням про дистанційну освіту, наш 
університет у 2017–2018 рр. продовжує впроваджувати дистанційне навчання 
на довузівському, додипломному та післядипломному рівнях. 

 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Значно покращено матеріально-технічну базу навчального процесу, 

протягом навчального року придбані: 195 комп’ютерів (в тому числі для 
комп’ютерних класів – 106), 51 ноутбук та планшет, 77 принтерів та 
багатофункціональних пристроїв, 15 проекторів (в тому числі 2 
інтерактивних проектори та 1 для актового залу), 50 інформаційних LCD 
панелей, придбано та встановлено 200 ліцензій антивірусного програмного 
забезпечення. 

Придбання нових машин для комп’ютерних класів дозволило: створити 
2 нових комп’ютерних класи (на кафедрі дитячої хірургії та анестезіології, на 
базі дитячої лікарні №5),  розширити кількість місць  на кафедрі хірургії та 
анестезіології ФПО, на базі клінічної лікарні № 5; оновити та доповнити 
існуючі комп’ютерні класи (проведено заміну фізично зношеного обладнання 
робочих місць студентів і викладачів у 3 комп’ютерних класах: кафедра 
гістології, цитології та ембріології – 15 навчальних місць, кафедра 
фармакогнозії, фармакології та ботаніки – 14 місць, кафедра медичної та 
фармацевтичної інформатики і новітніх технологій - 12 місць). 

У головному навчальному корпусі створений  новий комп’ютерний клас 
для самостійної роботи студентів на 28 робочих місць.  

В університеті створено сучасний конференц-центр, оснащений новим 
LCD телевізором з діагоналлю 84  та сучасним аудіообладнанням. 
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Протягом 2016-2017 навчального року комп'ютерну мережу 
університету розширено територіально. Виконано монтаж локальної мережі 
та підключення 56 робочих місць співробітників на 6 поверсі головного 
навчального корпусу, 45 робочих місць  на 1 поверсі навчального корпусу 
№2. Для кафедри мовної підготовки встановлено мережевий вузол на  
1 поверсі гуртожитку №4 та підключено 5 робочих місць співробітників.  
У нових комп’ютерних класах на кафедрі дитячої хірургії та анестезіології і 
на кафедрі хірургії та анестезіології ФПО змонтована локальна мережа. 

На території університетського містечка діють 32 потужних  
WI – FI - роутерів, які забезпечують студентам і співробітникам 
безкоштовний доступ до мережі Інтернет, можливість роботи з електронними 
ресурсами університету. 

Протягом навчального року надавалась технічна допомога у  
супроводі та встановленні системного та антивірусного програмного 
забезпечення, ремонті комп’ютерів в Університетській клініці та медичному 
коледжі, на клінічних кафедрах. Перевстановлене програмне забезпечення 
ортопантомографа на кафедрі терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології, у комп’ютері, що керує апаратом УЗД у діагностичному  
Центрі здоров’я. 

Триває автоматизація роботи бухгалтерії, поповнюється коло функцій в 
системі ІСПРО-студент,  розроблено та впроваджено: 

1. програмне забезпечення розрахунків за навчання у аспірантурі на 
контрактній основі для громадян України; 

2. автоматизоване виділення доходів майбутніх періодів із 
кредиторської заборгованості станом на кінець 2016 року в розрахунках за 
гуртожиток; 

3. автоматизоване виділення доходів майбутніх періодів із 
кредиторської заборгованості  станом на кінець 2016 року в розрахунках за 
навчання на контрактній основі громадян України; 

4. програмне забезпечення автоматизованого обліку доходів 
майбутніх періодів в розрахунках за гуртожиток в поточному режимі; 

5. програмне забезпечення автоматизованого розрахунку штрафних 
санкцій за договорами  навчання на контрактній основі громадян України; 

6. виконано перехід з 01січня 2017 року на новий план рахунків 
бухгалтерського обліку та нових видів стипендійного забезпечення. 

Триває робота з адаптації системи АСУ навчальним закладом під вимоги 
нашого університету. Виконано: 

1. Модуль АСУ «Навчальний модуль». Створено новий функціонал в 
модулі АСУ «Навчальний модуль» з метою гнучкого управління 
«дисциплінами-блоками» в навчальних планах. Це дозволило об’єднати 
дисципліни, які викладаються на різних кафедрах, в різних семестрах, в одну 
загальну для формування додатка до диплому. Доопрацьований механізм 
онлайн запису студентів через мережу інтернет на дисципліни (курси за 
вибором) з використанням порталу http://asu.zsmu.zp.ua, що дозволить в 
подальшому здійснювати структурним підрозділам університету онлайн 

http://asu.zsmu.zp.ua/


123 

моніторинг процесу в розрізах дат, факультетів, груп, дисциплін, студентів. 
Вдосконалений функціонал зі створення нових та моніторингу вже створених 
«Електронних журналів» дисциплін в розрізі кафедр університету.  

2. Модуль АСУ «Деканат». В модулі АСУ «Деканат» вдосконалений 
механізм реєстрації успішності студентів, що дозволило формувати 
документи: «навчальна картка студента», «академічна довідка», «рейтинг 
студентів», «динаміка успішності студента», «статистика успішності за 
семестр», «статистика успішності за рік», «статистика за модулями ПМК». 

3. Модуль АСУ «Електронний журнал». Вдосконалений функціонал 
«Електронного журналу» АСУ для роботи з тематичними планами дисциплін 
на кафедрах (зміна послідовності тем занять), а також механізм перерахунку 
балів за поточну успішність в «200» бальну систему з урахуванням форми 
контролю з дисципліни для формування «Електронних відомостей 
успішності студентів».  

Нині модулі АСУ «Електронний журнал», «Електронні відомості» 
впроваджені в роботу кафедр ЗДМУ на спеціальностях «Медицина», 
«Фармація» (очна форма навчання), «ТПКЗ» (очна форма навчання), 
«Стоматологія» «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Лабораторна діагностика». 

4. Модуль «Ректор». Створений та вдосконалений функціонал з 
відображення персональних даних студента, його поточна успішність за 
даними «Електронного журналу», успішність за даними «Електронних 
відомостей», персональний розклад студента. Таке програмне забезпечення  
дозволяє швидко отримувати оперативну інформацію про студента з різних 
модулів АСУ ЗДМУ в режимі онлайн. 

 
РОЗВИТОК НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 
Бібліотека ЗДМУ підтримує Всесвітній Рух відкритого доступу до 

інформації та знань, впроваджує інформаційно-бібліотечні ресурси в єдиний 
освітньо-науковий простір університету, використовуючи традиційні і 
впроваджуючи інноваційні технології. Масове впровадження електронного 
навчання вимагає наявності основних і додаткових електронних джерел 
інформації в електронному вигляді і забезпечення ефективної системи 
доступу до них. Бібліотека як інформаційно-бібліотечний центр університету 
повинна не тільки зберегти якість і повноту традиційних функцій і напрямів 
діяльності, але й запропонувати студентам і викладачам комплекс  
нових послуг для якісного інформаційного забезпечення. У бібліотеці 
користувачі мають можливість отримати навчальну та наукову літературу, 
замовити необхідну літературу за МБА, здійснюється електронна доставка 
документів (ЕДД). 

Структура бібліотеки упорядкована. Обслуговування ведеться на 
абонементах, читальних залах (в тому числі залі електронної інформації), на 
філіях бібліотеки у студентських гуртожитках. 

Послугами бібліотеки користуються близько 13000 тисяч студентів, 
магістрантів, аспірантів, викладачів, слухачів факультету післядипломної 
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освіти, працівників університету та ін. Користувачі можуть працювати з 
електронними інформаційними ресурсами віддаленого доступу, який 
забезпечує бібліотека ЗДМУ. Книговидача становить понад 900 тис. 
документів. 

Зміцнення партнерства з бібліотеками вищих навчальних закладів 
України і країн близького зарубіжжя сприяє як формуванню фонду 
бібліотеки ЗДМУ за допомогою системи обмінних фондів, так і 
розповсюдженню видань науково-педагогічних працівників університету. 
Книжкові фонди бібліотеки комплектувалися диференційовано згідно з 
навчальними планами. Проводиться планомірна робота з формування 
бібліотечного фонду, на основі аналізу навчальних планів, програм і 
тематики наукових досліджень університету. Література отримувалася як за 
кошти університету, так і з інших джерел: від Інформаційно-іміджевого 
центру, Асоціації радіологів України, Інституту енциклопедичних 
досліджень НАН України, Американської Академії офтальмологів та від 
співробітників і кафедр університету. На закупівлю  навчальної літератури у 
2016-2017 навчальному році витрачено майже 2 млн. гривень, передплачено 
близько 200  назв періодичних видань. 

Фонд бібліотеки складає 566 848 документів. За 2016-2017 навчальний 
рік надійшло 9864 примірники літератури. Кількість сучасних 
підручників/посібників (2012–2016 рік видання) складає 849 назв/близько  
30 000 примірників. Серед сучасної навчальної літератури: 115 найменувань 
національних підручників у кількості 11094  примірники. 

Один з напрямів формування фонду - активне поповнення електронної 
бібліотеки. За навчальний рік кафедри надали до бібліотеки 1195 
електронних версій своїх видань, завдяки чому користувачі можуть їх 
отримати он-лайн через фонд електронних документів бібліотеки і 
Репозитарій. Станом на травень 2017 р. Репозитарій ЗДМУ налічує 5600 
публікацій і постійно поповнюється новими документами. Статистичні дані, 
отримані за допомогою інструментів DSpace, свідчать про 5448 унікальних 
користувачів Репозитарію та завантаження понад 700 000 файлів. Репозитарій 
поповнюється співробітниками бібліотеки та шляхом архівування власних 
видань авторами – співробітниками університету, а також за допомогою 
модераторів від кафедр. 

В електронному каталозі, який ведеться з 2002 р., налічується  близько 
500 000 бібліографічних записів, у тому числі з посиланням на повний  
текст – 10442.  

Бібліотека бере участь в експертній оцінці якості матеріалів для on-line 
курсів, зокрема, перевіряє списки рекомендованої літератури на відповідність 
вимогам ДСТУ та Методичних рекомендацій ЦМК МОЗ України. 
Розроблена бібліотекою технологія складання та оформлення списку 
літератури до online курсу дозволяє викладачам доповнити свій курс 
докладним списком літератури в зручному вигляді і забезпечити новий 
рівень організації самостійної роботи студентів. 
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Оскільки online курси є повноцінними електронними виданнями, вони 
проходять повну бібліотечну обробку (каталогізування, систематизацію) та 
включаються до загального фонду бібліотеки.  

Бібліотека також відповідає за створення службової бази Бібліотеки 
проектів EDX. Опрацьовано 110 online курсів. До кожного online курсу 
завантажується повний пакет документів: робоча програма online курсу, 
рецензії, експертний висновок, витяг з протоколу засідання кафедри, проект 
сценарію та сценарій online курсу. Бібліотека проектів EDX має 
структурований вигляд і налаштована для швидкого доступу до кожного 
пакету документів. Перегляд документів може здійснюватися за кафедрою, 
дисципліною, за назвою курсу та ін. Члени експертної комісії мають змогу 
переглядати наявність і відповідність цих документів кожному з online курсів 
у віддаленому доступі. В подальшому цей архів може бути використаний для 
відновлення курсів у разі їх втрати з технічних причин. 

Для самостійної роботи студентів у бібліотеці працюють 5 читальних 
залів. Вся територія бібліотеки є Wi-Fi зоною, в т.ч. філії бібліотеки у 
гуртожитках. Читачі мають змогу користуватися власними мобільними 
телекомунікаційними приладами. 

Для комфорту та зручності користувачів функціонує комп'ютерна 
читальна зала на 20 автоматизованих робочих місць. У читальному залі 
бібліотеки гуртожитку № 3 встановлено 8 автоматизованих робочих місць. 
Організовано вільний доступ до власних і віддалених електронних 
інформаційних ресурсів, надаються додаткові сервісні послуги: 
ксерокопіювання, сканування, роздрукування на принтері. Студенти мають 
можливість пошуку навчальних і додаткових матеріалів звернувшись до 
будь-якого з ресурсів бібліотеки та університету: електронного каталогу з 
авторизованим доступом до повних текстів навчальних видань; 
кафедральних ресурсів на порталі університету; репозитарію університету; 
виконати навчальні та практичні завдання, роботи з набору текстів і 
оформлення своїх робіт. 

Бібліотека вивчає та запроваджує сучасні досягнення в інформаційній 
галузі, які допомагають краще задовольняти запити та потреби користувачів. 
Третій рік поспіль працює Блог бібліотеки, який є засобом просування 
бібліотеки в інформаційному середовищі і надання інтерактивного доступу 
до її власних та віддалених ресурсів: повнотекстових, бібліографічних, 
проблемно-орієнтованих БД для забезпечення інформацією навчально-
педагогічного та науково-дослідного процесів в університеті; 
рекомендаційних списків, бюлетенів тощо. 

Протягом року бібліотека отримувала безкоштовні тріал-доступи до  
БД EBSCO. Передплачено доступ до однієї з провідних наукометричних  
БД - Web of Science. 

Важливим напрямом роботи бібліотеки є поліпшення інформаційної 
компетентності користувачів. Для цього використовуються різні як 
традиційні форми і методи роботи, так і робота з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій. Проведено 4 Дні інформації,  
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4 перегляди нових надходжень, оформлено 12 тематичних та інформаційних 
виставок, 6 віртуальних експозицій тощо. 

Особливу увагу бібліотека приділяє формуванню інформаційної 
культури користувачів, як студентів, так і співробітників університету. 
Проводяться індивідуальні і групові консультації, розробляються 
інформаційні буклети, презентації, методичні рекомендації. 

Бібліотека бере активну участь у процесі гуманістичного виховання 
майбутніх лікарів. Протягом навчального року співробітники бібліотеки 
підготували 175 різноманітних експозиції до ювілеїв видатних вчених, 
письменників, до пам’ятних дат в історії та ін. Для університетського радіо 
було підготовлено 1 інформаційний та 15 тематичних оглядів. Створено 
традиційні щорічні інформаційні бібліографічні видання: «Бюлетень  
нових надходжень» – 6 випусків; «Праці співробітників університету»  
та інша продукція. 

Основним змістом сприяння науковій роботі в минулому році стала 
участь у розміщенні в наукометричній базі РІНЦ змісту та повних текстів 
статей з періодичних видань університету. Аналогічні матеріали готуються і 
для бази даних «Наукова періодика України», розміщеної на сайті 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.  

Ведеться методична та практична допомога з реєстрації науковців 
університету у наукометричних базах даних – зареєстровано понад  
200 співробітників. 

У 2016-2017 навчальному році бібліотека продовжила роботу з 
перевірки відповідності ключових слів до статей за тезаурусом MeSH. 
Каталогізація з використанням тезауруса MeSH є необхідним процесом як 
для підвищення якості експонованих бібліографічних описів, так і для 
розширення пошукових можливостей. 

Співробітники бібліотеки взяли участь у формуванні та внесенні 
інформації про наукові праці професорсько-викладацького складу 
університету до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). 

Продовжується участь у створенні Зведеного електронного каталогу 
медичних бібліотек України на чолі з Національною науковою медичною 
бібліотекою України та Зведеного каталогу періодичних видань, що 
надійшли до бібліотек м. Запоріжжя. 

Колектив бібліотеки докладає всіх зусиль для створення на базі 
бібліотеки інформаційно-бібліографічного та бібліотечного центру, що 
відповідає найвищим вимогам сучасності. 
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СПІЛЬНА РОБОТА З УСТАНОВАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
 

36 клінічних кафедр університету (16 – терапевтичного, 14 – хірургічного 
та 6 – педіатричного профілю) розташовані на базах 34 провідних закладів 
охорони здоров’я, 9 стоматологічних установ, 39 базах заочної інтернатури 
для підготовки лікарів-інтернів, 11 наукових лікувально-діагностичних 
центрах. Загальна площа, яку вони займають – понад 10000 кв.м., кількість 
ліжок перевищує 8 тисяч.  

Співробітники клінічних кафедр беруть участь у проведенні 
консиліумів, клінічних розборів, науково-практичних конференцій, засідань 
асоціацій, у медичних комісіях з розгляду скарг хворих та інше. 

Лікувальну роботу виконують 64,3% клініцистів з вищою 
кваліфікаційною категорією, 15,9% – з першою, 12,8% – з другою. 
Атестовані на звання лікаря-спеціаліста зі стажем роботи до 5 років 7,0% 
співробітників.  

Протягом 2016–2017 навчального року клініцистами університету 
проведено 244079 консультацій хворих у стаціонарах і поліклініках  
(639 консультацій на одного викладача клінічної кафедри). Найбільшу 
кількість консультацій провели співробітники кафедр дерматовенерології та 
косметології з циклом естетичної медицини ФПО (20729); медицини 
катастроф та військової медицини (20128); дитячої хірургії та анестезіології 
(19046), нервових хвороб (16145) і внутрішніх хвороб 1 (15425). Виконано 
15964 оперативних втручань (129 операцій на одного співробітника клінічної 
хірургічної кафедри), найбільша кількість хірургічних операцій виконана на 
кафедрах медицини катастроф та військової медицини (1314); травматології 
та ортопедії (1347); госпітальної хірургії (1073); офтальмології (1440); 
дитячої хірургії та анестезіології (1056). Показники якості хірургічного 
лікування є стабільно задовільними. 

Під час виїздів по лінії КУ «Обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф» і планово-консультативних виїздів 
клініцистів університету в райони Запорізької області,  співробітники кафедр 
госпітальної хірургії, загальної хірургії та догляду за хворими, дитячих 
інфекційних хвороб, медицини катастроф, акушерства і гінекології, дитячої 
хірургії та анестезіології надали висококваліфіковану медичну та 
консультативну допомогу 211 хворим. 

Високий професійний рівень, досвід і авторитет науковців ЗДМУ 
визнають Департаменти охорони здоров’я облдержадміністрації та 
Запорізької міської ради, призначивши Головними позаштатними 
спеціалістами 14 співробітників клінічних кафедр, а членами атестаційних 
комісій  – 29.  

Особливо піклувалися клініцисти ЗДМУ про пацієнтів Запорізького 
військового госпіталю. До проведення консультацій та лікування військових 
залучаються співробітники кафедри медицини катастроф, військової 
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медицини, анестезіології та інтенсивної терапії, інших клінічних кафедр. 
Стоматологічну допомогу надають співробітники кафедри терапевтичної, 
ортопедичної та дитячої стоматології. Пацієнти госпіталю отримують в 
Університетській клініці консультативну допомогу за всіма профілями, 
проходять обстеження (УЗД, рентген та ін.). Лікарі-інтерни працюють у 
відділеннях госпіталю, а студенти проходять виробничу практику. 

Під час Днів донора, проведених двічі в університеті, та в рамках 
благодійної акції «Любов милосердствує» 283 студенти здали кров для бійців 
АТО, а також дітей з онкозахворюваннями. Студенти-волонтери постійно 
доглядають за хворими Запорізького хоспісу «Архангела Михаїла», дитячого 
будинку «Сонечко», Кіровського будинку інвалідів.  

Тривала співпраця з Запорізькою радою ветеранів війни та праці. 
Досвідчені спеціалісти університету – професори і доценти (невропатолог, 
уролог, кардіолог, ендокринолог, хірург, офтальмолог та ін.) проводять 
консультативні прийоми ветеранів. Співробітники кафедр клінічної 
фармакології опікуються цією категорією хворих в госпітальних відділеннях 
обласної клінічної лікарні та міської лікарні № 2, які є клінічними базами 
університету. 

Університет веде велику інформаційну та роз'яснювальну роботу у ЗМІ  
з питань охорони здоров'я, здорового способу життя, запобігання 
захворювань на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію, серцево-судинні та інфекційні 
захворювання.  

 
Клінічні бази Запорізького державного медичного університету 

 
№ Назва ЛПЗ Кафедри 
1.  

Університетська клініка 

Сімейної медицини і терапії  та 
кардіології ФПО; 
Внутрішніх хвороб 3; 
Нервових хвороб; 
Клінічної лабораторної діагностики; 
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології; 
Хірургічної та пропедевтичної 
стоматології; 
Патологічної анатомії і судової 
медицини; 
Медицини катастроф, військової 
медицини, анестезіології та інтенсивної 
терапії; 
Факультетської хірургії 
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2.  

КУ «Обласна клінічна 
лікарня» ЗОР 

Внутрішніх хвороб 3; 
Госпітальної хірургії; 
Травматології та ортопедії;  
Медицини катастроф, військової 
медицини, анестезіології та інтенсивної 
терапії; 
Акушерства та гінекології; 
Клінічної фармакології, фармації, 
фармакотерапії та косметології; 
Урології, променевої діагностики і 
терапії 

3.  

КУ «Обласна клінічна 
дитяча лікарня» ЗОР 

Госпітальної педіатрії; 
Дитячої хірургії та анестезіології; 
Офтальмології; 
Дитячих хвороб ФПО; 
Пропедевтичної та хірургічної 
стоматології; 
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології; 
Дерматовенерології та косметології з 
курсом дерматовенерології і естетичної 
медицини ФПО   

4.  КУ «Обласна інфекційна 
клінічна лікарня» ЗОР 

Інфекційних хвороб; 
Дитячих інфекційних хвороб 

5.  КУ «Обласний клінічний 
онкологічний диспансер» 
ЗОР 

Онкології та онкохірургії 

6.  КУ «Обласний 
протитуберкульозний 
клінічний диспансер» ЗОР 

Фтизіатрії і пульмонології 

7.  КУ «Обласний медичний 
центр серцево-судинних 
захворювань» ЗОР 

Внутрішніх хвороб 1; 
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології  

8.  КУ «Обласна клінічна 
психіатрична лікарня» 
ЗОР 

Психіатрії, психотерапії, загальної та 
медичної психології, наркології та 
сексології 

9.  КУ «Обласний клінічний 
наркологічний 
диспансер» ЗОР 

Психіатрії, психотерапії, загальної та 
медичної психології, наркології та 
сексології 

10.  КУ «Обласний шкірно-
венерологічний клінічний 
диспансер» ЗОР  

Дерматовенерології та косметології з 
курсом дерматовенерології і естетичної 
медицини ФПО 

11.  КУ «Обласний клінічний 
ендокринологічний 
диспансер» ЗОР 

Внутрішніх хвороб 1; 
Госпітальної хірургії 
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12.  КУ «Обласний медичний 
центр репродукції 
людини» ЗОР 

Акушерства, гінекології та 
репродуктивної медицини ФПО 

13.  КУ «Міська клінічна 
лікарня № 2» ЗМР 

Хірургії та анестезіології ФПО; 
Клінічної фармації, фармакотерапії і 
УЕФ ФПО 

14.  КЗ «Міська клінічна 
лікарня № 3» ЗМР  

Оториноларингології; 
Офтальмології 

15.  КУ «Центральна клінічна 
лікарня № 4 Заводського 
району» ЗМР 

Внутрішніх хвороб 1; 
Загальної практики – сімейної медицини 

16.  

КУ «Міська клінічна 
лікарня екстреної та 
швидкої медичної 
допомоги  
м. Запоріжжя»  

Внутрішніх хвороб 1; 
Загальної хірургії та догляду за хворими; 
Урології, променевої діагностики і 
терапії;  
Травматології та ортопедії; 
Медицини катастроф, військової 
медицини, анестезіології та інтенсивної 
терапії; 
Хірургічної та пропедевтичної 
стоматології; 
Хірургії та анестезіології ФПО 

17.  

КУ «6  міська клінічна 
лікарня» ЗМР  

Пропедевтики внутрішніх хвороб з 
доглядом за хворими; 
Нервових хвороб; 
Клінічної фармакології, фармації,  
фармакотерапії і косметології; 
Пропедевтики дитячих хвороб; 
Фізичної реабілітації, спортивної 
медицини, фізичного виховання і 
здоров’я; 
Клінічної лабораторної діагностики 

18.  

ТОВ «Віта Центр»  

Факультетської хірургії  
Урології, променевої діагностики і 
терапії; 
Пропедевтичної та хірургічної 
стоматології   

19.  КУ «Запорізька міська 
багатопрофільна клінічна 
лікарня № 9» 

Офтальмології 

20.  
КУ «Запорізька міська 
багатопрофільна дитяча 
лікарня №5» 

Факультетської педіатрії; 
Дитячої хірургії та анестезіології; 
Дитячих інфекційних хвороб; 
Дитячих хвороб ФПО; 
Отоларингології  
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21.  КУ «Міська  лікарня №7» 
ЗМР  

Внутрішніх хвороб 2 

22.  КУ «Пологовий будинок  
№ 9» ЗМР 

Акушерства та гінекології  

23.  КЗ «Обласний 
перинатальний центр» 
ЗОР 

Акушерства та гінекології  

24.  ТОВ «Клініка Мотор Січ» Травматології та ортопедії; 
Урології, променевої діагностики і 
терапії; 
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології; 
Загальної практики – сімейної медицини  
Отоларингології   

25.  КУ «Міська лікарня №1» 
ЗМР 

Факультетської хірургії; 
Акушерства та гінекології; 
Внутрішніх хвороб 3 

26.  КУ «Обласне 
патологоанатомічне 
бюро» ЗОР 

Патологічної  анатомії та судової 
медицини 

27.  КУ «Обласне бюро 
судово-медичної 
експертизи» ЗОР  

Патологічної  анатомії та судової 
медицини  

28.  КУ «Обласний лікарсько-
фізкультурний 
диспансер» ЗОР 

Фізичної реабілітації, спортивної 
медицини, фізвиховання і здоров′я 

29.  ТОВ Медичний центр 
«Візус» 

Офтальмології 

30.  КЗ «Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги № 6» ЗМР 

Загальної практики – сімейної медицини  

31.  
ДУ «Запорізький 
обласний лабораторний 
Центр МОЗ України» 

Медичної біології, паразитології та 
генетики; 
Загальної гігієни та екології; 
Мікробіології, вірусології та імунології 

32.  Запорізький військовий 
госпіталь – військова 
частина А3309 

Медицини катастроф, військової 
медицини, анестезіології і реаніматології; 
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології; 
Кафедра клінічної лабораторної 
діагностики 
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33.  ТОВ «Соціальні 
ініціативи Запоріжжя» 

Сімейної медицини і терапії  та 
кардіології ФПО; 
Внутрішніх хвороб 3; 
Дитячих хвороб ФПО 

34.  Філія ПрАТ 
«Приазовкурорт» 
клінічний санаторій 
«Великий Луг» 

Акушерства і гінекології; 
Загальної практики – сімейної медицини; 
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології; 
Фізичної реабілітації, спортивної 
медицини, фізвиховання і здоров′я 

 
Співробітники клінічних кафедр університету успішно працюють в  

11 міжрегіональних та обласних спеціалізованих медичних центрах, 
обладнаних сучасною діагностичною і лікувальною апаратурою. 

У центрі оперативної артрології та спортивної травми 
співробітниками кафедри травматології та ортопедії у 2016 році 
проконсультовано 2660 хворих, виконано 605 оперативних втручань, з них 
186 ендопротезувань великих суглобів (135 – кульшового, 51 - колінного), 
375 артроскопій. За бюджетні кошти встановлено 95 ендопротезів, з них 41 
колінного суглоба, 54 кульшового. Впроваджені нові діагностично-
лікувальні методики: тотальне ендопротезування кульшового суглоба з 
використанням імплантів «Мотор-Січ» безцементної фіксації; відновлення 
зв'язок гомілковоступакового суглоба під артроскопічним контролем; 
введення факторів росту при пошкодженнях зв’язкового апарату колінного 
суглоба; використання алгоритму післяопераційного ведення пацієнтів при 
ендопротезуванні колінного і кульшового суглоба; операції плюсне-
клиновидного артродеза при плосковальгусній деформації стоп; 
малоінвазивний остеосинтез медіальних переломів шийки стегна; заходи 
профілактики розвитку деформації головки стегнової кістки як пізнього 
ускладнення після остеосинтезу медіальних переломів шийки стегнової кістки. 

В Центрі судинної та ендоваскулярної хірургії співробітниками 
кафедри госпітальної хірургії ЗДМУ проконсультовано 2898 хворих, 
прооперовано 431 пацієнт, виконано 315 маніпуляцій. Впроваджено 
стентування периферичних артерій, симультанні операції на сонних та 
коронарних артеріях, триває розробка малотравматичних операцій при 
аневризмі судин, розробка хірургічних методів профілактики ТЕЛА. 

У центрі шлунково-кишкових кровотеч співробітниками кафедри 
загальної хірургії у 2016 році надана висококваліфікована медична допомога 
395 хворим, з них 12 прооперовані в плановому порядку і 146 в ургентному. 
Впроваджуються стандарти діагностики та лікування шлунково-кишкових 
кровотеч: динамічна ФЕГДС, оцінка крововтрати за Moore, Algower, раннє 
зондове  харчування після операції. 

У хірургічному гепатологічному центрі співробітниками кафедри 
факультетської хірургії проконсультовано 4104 хворих із захворюваннями 
печінки, жовчовивідної системи та підшлункової залози, прооперовано  
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1232 пацієнти. Основні впровадження: тораколапароскопічна екстирпація 
стравоходу з заміщенням шлунком при злоякісних новоутвореннях 
стравоходу; лапароскопічна герніопластика з інтраочеревинним розміщенням 
сітки IPOM-mesh; удосконалені лапароскопічні операції при пахвинних 
грижах; циторедуктивні операції при злоякісних захворюваннях органів 
черевної порожнини з резекцією метастазів у печінку; 
ретроперитонеоскопічна резекція при злоякісних захворюваннях нирок; 
лапароскопічні операції при злоякісних пухлинах лівої та правої половини 
товстої кишки з використанням ендостеплерів; лапароскопічні операції при 
грижах стравохідного отвору діафрагми, в тому чисті симультанні; 
лапароскопічна холецистолітотомія з дозованою папілотомією; операції при 
хронічному фіброзно-дегенеративному панкреатиті; інтервенційні 
сонографічні та ендоскопічні маніпуляції. Збільшується кількість оперативних 
втручань за рахунок використання малоінвазивних методик, вдосконалюються 
ці методики при захворюваннях гепатопанкреатобіліарної ділянки. 

У обласному центрі ендоскопії співробітниками кафедри госпітальної 
хірургії у 2016 році проконсультовано 855 хворих, виконано 76 
ендоскопічних операцій і 97 ендоскопічних маніпуляцій. Впроваджено ФГДС 
з хромоскопією в діагностиці захворювань стравоходу, набувають розвитку 
розвитку лапароскопічна фундоплікація при грижі стравохідного отвору 
діафрагми, лапароскопічна пластика при ахалазії кардії, лапароскопічна 
герніопластика, лапароскопічна кругографія з використанням 
поліпропіленових  прокладок. 

У центрі реконструктивної хірургії вад сечовивідної системи у дітей 
співробітниками кафедри дитячої хірургії та анестезіології проліковано  
712 хворих, проведено 438 операцій при різних вадах нирок і сечових шляхів, 
80 ендоскопічних операцій при пузирно-сечовивідному рефлексі та 
варикоцеле. Впроваджені сучасні методи діагностики та лікування 
обструктивних уропатій та інших вад нирок і сечових шляхів: 
цистоуретроскопії (112 пацієнтів), ендоскопічне стентування сечоводів і 
балонна дилатація стриктур (14 операцій), ендоскопічна корекція міхурово-
сечовідного рефлюксу (67 операцій), лапароскопічні операції при варикоцеле 
та патології вагінального відростка очеревини (69 операції), дистанційна 
літотрипсія при сечокам'яній хворобі, одноетапна хірургічна корекція 
гіпоспадії (32 операції). 

В ангіоневрологічному центрі на базі комунальної установи «6 міська 
клінічна лікарня» співробітниками кафедри нервових хвороб у 2016 році 
проконсультовано 16145 хворих, госпіталізовано майже 1500 хворих. 
Розроблений та впроваджений диференційований підхід до лікування хворих 
на дисциркуляторну енцефалопатію з використанням препаратів L-ларганін, 
L-лізину есцитат, діосмін та гісперідин. Удосконалені діагностичні заходи у 
хворих на мозковий ішемічний супратенторіальний інсульт шляхом 
визначення клініко-параклінічних предикторів геморагічної трансформації 
інфаркту головного мозку. Розроблено та впроваджено математичну модель 
для прогнозування геморагічної трансформації інфаркту головного мозку, 
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математичну модель для прогнозування летального виходу гострого періоду 
мозкового ішемічного супратенторіального інсульту.  

У дитячому алергологічному центрі співробітниками кафедри 
факультетської педіатрії проліковано 496 дітей, проконсультовано 2854 та 
обстежено 2400 дітей. У структурі захворюваності перше місце займають 
хвороби органів дихання, збільшилась кількість загострень у хворих на 
бронхіальну астму за екстреними викликами. Також не зменшується 
кількість госпіталізованих дітей дошкільного віку, що пов’язано з 
поширенням алергічних хвороб серед дітей раннього віку. В центрі 
проводиться поглиблене дослідження ЖКТ, нирок, печінки, дихальні проби, 
алерготестування, моніторинг функції зовнішнього дихання, бронхолітичні 
та провокаційні тести, лабораторне обстеження, рентген-обстеження, повні 
імунологічний, вірусологічний аналізи. Протягом року впроваджено 30 
діагностичних процедур, 14 лікувальних медикаментозних та 34 лікувальних 
немедикаментозних методів. 

У обласному центрі діагностики, лікування та профілактики 
гастроентерологічних захворювань співробітниками кафедри внутрішніх 
хвороб 3 у 2016 році проліковано 861 хворого. Впроваджені методики  
МРТ-холангіографії, ультразвукової еластографії печінки в діагностиці 
цирозів печінки, визначення антитіл до гладкої мускулатури (SMA) та 
антиактинові антитіла (ААА) в діагностиці аутоімунного гепатиту, а також 
нові схеми лікування хронічного гепатиту HCV, лікування хронічних 
захворювань кишківника із застосуванням імунобіологічної терапії, 
лікування синдрому подразнення  кишківника. 

У обласному центрі алергології та клінічної імунології 
співробітниками кафедри внутрішніх хвороб 3 проліковано 960 хворих з 
алерго- і імунопатологією. Впроваджені скринінги – панель алергологічних 
досліджень на пилову, побутову і харчову алергію, на аутоімунні 
захворювання – HLA-B27/ HLA-B7 для діагностики хвороби Бехтєрєва, 
антитіла до RNP(ANA-Screen) для діагностики хвороби Шарпа, антитіла до 
базальної мембрани альвеолярного апарату діагностики хвороби Гудпасчера. 
Впроваджуються нові схеми лікування бронхіальної астми із застосуванням 
імунобіологічної терапії; препарат лівоцитарізин в лікуванні хронічної 
кропивниці; імуноглобулін в лікуванні імунодефіцитних захворювань. 

Досягненням 2016 року є створення на базі кафедри акушерства, 
гінекології та репродуктивної медицини ФПО Центру ектракорпорального 
запліднення та медико-генетичного скринінгу. Співробітниками кафедри 
здійснено 8620 консультацій, проліковано 2182 хворих з різними формами 
безпліддя та іншими розладами репродуктивного здоров’я. Використання 
комплексу ендоскопічного обладнання «Rudolf» дозволило оптимізувати 
хірургічне лікування безпліддя на основі одночасного проведення 
діагностично-лікувальних хірургічних втручань на матці та її придатках. 
Проведена 431 ендоскопічна операція (113 лапароскопій, 318 гістероскопій), 
післяопераційних ускладнень не було. В програмі удосконалення системи 
медико-генетичної допомоги населенню впроваджено в пренатальному і 
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антенатальному періодах сучасні лабораторні методи дослідження, 
включаючи цитогенетичні, молекулярно-генетичні та імунологічні, а також 
виявлення хромосомної патології шляхом каріотипування ворсин хоріона 
абортуса (61 дослідження). Завдяки сучасному оснащенню лабораторії 
медико-генетичного консультування та репродуктивної корекції було 
проведено 218 циклів екстракорпорального запліднення. У лабораторії 
започатковане створення кріобанку 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 56% пацієнток розвитку 
біохімічної вагітності в циклах ЕКО, ICSI, у 34% пацієнток - в кріоциклах. 
Співробітники кафедри надають висококваліфіковану андрологічну 
допомогу з використанням консервативних та хірургічних методів лікування, 
в результаті відновлення чоловічої фертильності становить 41%. 

З початку створення Центру медичної реабілітації та профілактики за 
медичною допомогою фахівців звернулись 1138 осіб (всього 3604 звернення), 
з них 713 співробітників і 425 студентів. Диспансерна група збільшилась з 
237 до 281 співробітника, на оздоровлення в санаторій медичної реабілітації 
«Глорія» відібрано та відправлено 89 працівників.  

Вперше на базі Центру проведений медичний огляд працівників 
університету. Підлягало профілактичному медичному огляду 1283 
співробітники, з них 364 - з шкідливими умовами праці.  

Пройшли огляд 360 (98,9%) співробітників із шкідливими умовами 
праці, не закінчили медогляд 4 особи (1,1%), у яких було діагностовано у  
3 випадках інфаркт міокарду і 1 – туберкульоз легень, що призвело до їх 
госпіталізації. Як відзначено у заключному Акті від 08.02.2017, потребують 
дообстеження 15 осіб, у 9 співробітників уперше виявлені захворювання,  
82 особи направлені на амбулаторне лікування, 39 – на стаціонарне 
лікування. Санаторно-курортне лікування рекомендовано 38 співробітникам. 
Дієтичного харчування потребують 25 осіб. На диспансерному нагляді 
перебувають 134 працівники. Комісія встановила у 2 осіб медичні 
протипоказання за станом здоров’я для здійснення окремих видів робіт, в 
результаті керівники підрозділів виключили для своїх працівників роботу з 
ємностями під тиском і роботу на висоті. Крім того, 5 працівників отримали 
допуск до роботи з обмеженням на 6 місяців. Осіб з підозрою на 
профзахворювання не виявлено. 

З 919 співробітників без шкідливих умов праці, що підлягали 
профілактичному огляду, оглянуто 904 (98,3%). Захворювання виявлені у  
607 осіб, або 67,1%, з них вперше – у 141 або 23,2%. На «Д» обліку у 
терапевта в 2016 році перебував 281 співробітник, з них вперше стали на 
диспансерний облік 66 осіб. Вузькими спеціалістами виявлені захворювання 
у 306 співробітників (23,8%), з них вперше – у 131. Перебувають на  
"Д" обліку у вузьких спеціалістів 222 співробітники, з вперше виявленими 
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захворюваннями – 42.   які вступили до університету в 2016 році (914 – 
вітчизняних студентів), у вересні-жовтні був проведений профілактичний 
медичний огляд. Проводились антропометричні дослідження, ЕКГ, 
функціональні проби з фізичним навантаженням. На підставі даних 
медичного огляду всі студенти розподілені на медичні групи для участі у 
навчальних та додаткових заняттях фізичною культурою, що забезпечує 
оптимальне дозування фізичних навантажень і дозволяє підвищити 
ефективність та безпеку занять, а також ліквідувати наслідки гіподинамії та 
гіпокінезії. До основної групи віднесено 435 студентів, підготовчої – 170, 
спеціальної – 69, групи ЛФК – 6 осіб. В лютому-березні 2017 року повторно 
проведений медогляд вітчизняних студентів спеціальних груп (173 особи), а 
також 383 іноземних студентів І курсу і 224 іноземців підготовчого 
відділення, за результатами якого кількість студентів, що відносяться до 
спеціальних груп зменшилась на 9,8%. Студенти, які за станом здоров’я 
віднесені до спеціальної медичної групи та групи лікувальної фізичної 
культури (ЛФК), займаються під керівництвом викладачів за спеціальними 
оздоровчими програмами.  

Крім щорічного медогляду всім студентам ЗДМУ, в тому числі й 
іноземним, проводиться флюорографічне дослідження. За 2016 рік 
флюорографічне обстеження пройшли 5138 осіб. Протягом року захворіли на 
різні види інфекцій: вітряна віспа – 13 студентів, кишкова інфекція – 21. 

 
НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ 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 на 60 ліжок, терапевтичне – 65 ліжок, 
неврологічне – 35 ліжок), консультативну поліклініку на 240 відвідувань у 
зміну, консультативний лікувально-діагностичний центр, 7 спеціалізованих 
медичних центрів, відділення відновлювального лікування та діагностичне 
відділення. В Університетській клініці надається висококваліфікована 
спеціалізована та високоспеціалізована лікувально-профілактична допомога 
населенню, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації медичних 
працівників, проведення науково-дослідницької роботи, розробка, апробація і 
впровадження нових медичних технологій. 

На базі клініки навчальну, наукову та лікувальну роботу проводять 
співробітники 9 кафедр ЗДМУ: сімейної медицини, терапії і кардіології 
ФПО; внутрішніх хвороб 3; нервових хвороб; клінічної лабораторної 
діагностики; терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології; 
пропедевтичної та хірургічної стоматології; патологічної анатомії і судової 
медицини; медицини катастроф, військової медицини, анестезіології і 
інтенсивної терапії; факультетської хірургії; урології, променевої діагностики 
і терапії. В клініці працюють 107 лікарів: з них 50 осіб (46,7%) мають 
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науковий ступінь (26 докторів наук і 24 кандидати наук), 58 (54,2%) лікарів - 
вищу кваліфікаційну категорію. 

У поліклініці ведеться прийом за 15 лікарськими спеціальностями, 
виконання плану консультативних відвідувань склало 106,2%. 
Університетська клініка продовжує роботу з проведення первинних і 
періодичних медичних оглядів працівників промислових підприємств міста. 
У 2017 році укладено договір на проведення періодичних медичних оглядів 
робітників Запорізького титано-магнієвого комбінату. Всього оглянуто  
4254 осіб. 

У консультативному лікувально-діагностичному центрі університету, де 
висококваліфіковану консультативну медичну допомогу надають провідні 
фахівці університету (професори, доценти), проконсультовано 4266 пацієнтів 
за 34 спеціальностями, з них 3556 (83,4%) дорослих та 710 (16,6%)  
дітей. Найбільша кількість консультацій з дорослої мережі проведена 
доцентом Свистуном С.І. (370), доцентом Ревенько А.В. (320), доцентом 
Колесником М.Ю. (234), доцентом Савченко Є.І. (232), з дитячої мережі – 
к.мед.н. Славкіним Ю.Л. (240), професором Усачовою О.В. (124), 
професором Недєльською С.М. (90), професором Щокіним О.В. (88). 

У звітному році продовжили роботу спеціалізовані медичні центри: 
центр вегетативних розладів (проліковано близько 100 хворих), 
гастроентерологічний центр (проліковано амбулаторно 907 пацієнтів, 
стаціонарно – 305 хворих), центр ендоскопічної діагностики та лікування 
(проведено 1867 ендоскопічних досліджень, 575 – біопсій, 518 – уреазних 
тестів, 519 – хромогастроскопій, 251 - ендоскопічна операція). Започатковані 
два нові центри: стоматологічний центр (обстежено та проліковано більше  
2 тисяч пацієнтів), центр інтервенційної сонографії (проведено 21 біопсію і 
трепанобіопсію). 

У діагностичному відділенні кількість проведених досліджень зросла на 
3,6%. Комплексне обстеження за профілактичними і діагностичними 
програмами пройшли 65 осіб. З кожним роком зростає кількість досліджень 
добового моніторингу ЕКГ та артеріального тиску. Збільшилась кількість 
досліджень апное сну в 3 рази, проведення водневого дихального тесту 
зросло на +72%, спірографій – на +14%, комп’ютерної діагностики патології 
внутрішніх органів на апараті «Інтера-Діакор» – на +47%, дисперсійного 
картування ЕКГ – на +26%, варіабельності серцевого ритму в 4 рази.  

Всього за 2016 рік у клініко-діагностичній лабораторії було проведено 
185174 досліджень. Проводяться гематологічні, загальноклінічні, 
цитологічні, імуносерологічні, імуноферментні, імунохімічні та біохімічні 
дослідження. Лабораторія отримала сертифікат Міжнародної програми 
зовнішньої оцінки якості PREVECAL (BioSystems S.A., Іспанія). У 
патогістохімічній лабораторії на + 4,3 % збільшилася кількість 
патогістологічних досліджень операційного та біопсійного матеріалу. 

У відділенні відновлювального лікування істотно зміцнена матеріально-
технічна база, проведено сучасний ремонт кабінетів. Продовжено 
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удосконалення роботи рентген-кабінету за рахунок розподілу потоків 
пацієнтів на 2 апарати. 

За звітний період в Університетській клініці впроваджені нові медичні 
технології: 

- у кардіологічному відділенні – сучасні алгоритми підбору дози 
варфарину у хворих з фібриляцією передсердь та оцінка ефективності, 
безпечності тривалої антикоагулянтної терапії; програма скринінгу сімейної 
гіперхолестеринемії; 

- у неврологічному відділенні – тактика лікування хворих на хронічну 
ішемію головного мозку з астенічними проявами шляхом застосування 
нейрометаболічної терапії; 

- у центрі вегетативних розладів – спосіб діагностики вегетативної 
дисфункції у хворих на хронічну ішемію мозку; сучасні аспекти 
превентивного лікування хворих на мігрень; 

- у терапевтичному відділенні та Центрі метаболічних розладів – 
комбіноване лікування хворих з ожирінням нейроендокринного генезу; 

- у Центрі гастроентерології – комбіноване лікування хворих з 
неалкогольною жировою хворобою печінки (стеатогепатитом); 

- у Центрі ендоскопічної діагностики та лікування – методика 
застосування ендоскопічної спирт-новокаїнової блокади гілок блукаючого 
нерва з метою впливу на моторну діяльність кардіального сфінктера; 

- у діагностичному відділенні – спосіб ранньої діагностики ішемічних 
розладів міокарда за допомогою поєднання навантажувальних тестів з 
методом дисперсійного картування ЕКГ, у осіб, які потребують 
диференційної діагностики больового синдрому у ділянці серця; 

- у поліклініці – спосіб лікування хронічного субатрофічного 
ринофарингіту; 

- у патогістологічній лабораторії – новітні методики гістохімічного 
дослідження і диференційно-діагностичні та прогностичні панелі антитіл для 
морфологічного типування та прогнозування пухлин молочної залози 
(рецептори до статевих гормонів, Кі-67, р53, her2/neu), шийки та тіла матки, 
яєчників; передміхурової залози (високомолекулярний цитокератин, 
рецептори андрогенік, AMACR); пухлин травного тракту, печінки та 
підшлункової залози;  

- у стоматологічних кабінетах – сучасні методики лікування твердих 
та м’яких тканин порожнини рота: препарування каріозних порожнин у дітей 
та дорослих за допомогою повітряно-абразивного апарату «SandmanFutura», 
використання діодного лазера при лікуванні захворювань слизової оболонки 
порожнини рота, застосування безкаркасних суцільнокерамічних 
конструкцій у протезуванні дефектів зубного ряду та методика 
безпосереднього протезування імідіат-протезами після операції з видалення 
зубів; 

- у клініко-діагностичній лабораторії – метод дослідження первинного 
гемостазу (дослідження агрегації тромбоцитів). 

Основні показники роботи стаціонару за 2016 рік: 
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• всього госпіталізовано – 4226 хворих ( 2015 рік – 4420), 
• виконання плану ліжко-днів – 102,7% (2015 рік – 100,3%), 
• середня тривалість перебування хворого на ліжку – 12,3, 
• загальна летальність по стаціонару – 0,11% (за 2015 рік – 0,09%). 
У 2016 році в клініці надано медичну допомогу 249 учасникам  

АТО (проліковано в стаціонарі – 7 осіб, проведено ендоскопічних 
маніпуляцій – 52, ультразвукових досліджень – 95, проконсультовано 
лікарями поліклініки – 95). 

Істотно зміцнена матеріально-технічна база клініки. За звітний період 
відремонтовано відділення відновлювального лікування; в терапевтичному 
відділенні – відремонтовано 2 палати, хол біля ліфтів на 3 поверсі, коридори 
4 і 6 поверхів стаціонару, 4 палати на 5 поверсі кардіологічного відділення, 
замінено 5 каналізаційних стояків у стаціонарному корпусі, встановлено 120 
металопластикових вікон, організовані та обладнані нові кабінети ендоскопії 
та УЗД, придбано нові меблі, укладений сучасний лінолеум у коридорі 
неврологічного відділення, пофарбована огорожа навколо клініки, 
влаштований новий контур заземлення для рентгенологічного кабінету, 
проведено ремонт цокольного поверху стаціонарного корпусу, нової кімнати 
під гіпсову для травматолога; відремонтована частина даху стаціонару, 
встановлено 16 камер відеоспостереження на території клініки.  

Придабно сучасне медичне обладнання: робочу станцію ЛОР UE-3000, 
кольпоскоп Scaner MK-300 (Україна), гінекологічне крісло FG-06 в комплекті 
(Польща), бронхофіброскоп Olympus BF-TE2 в комплекті, колоноскоп  
ЄС-590ZW3/M зі стандартними аксесуарами Fujinon (Японія), рефрактометр 
RM-800 (Німеччина), периметр Centerfield 2 (Німеччина), дерматоскоп 
DELTA 20T в комплекті (Німеччина), систему ультразвукову діагностичну 
медичну Vivid E9 (GE, США), апарат рентгенографічний «12Ф9 Україна», 
апарат для добового моніторування «Кардіосенс АТ» (Україна), 
комп’ютерний спірограф (Україна), апарат для автоматичного вимірювання 
артеріального тиску OMRON (Японія), обладнання для проведення 
інтервенційної сонографії. Оновлено рентген-діагностичну систему 
«PrecisionRxi». Закуплено реактиви для проведення типування маркерів 
онкологічних захворювань для патогістохімічної лабораторії. Введено в 
експлуатацію нові фізіотерапевтичні апарати: електростимуляції та 
ультразвукової терапії «Physys», пресотерапії «Greenpress 8», лазерний 
терапевтичний «Ліка-терапевт», магнітотерапії «Dimap», місцевої 
дарсонвалізації. На розвиток матеріально-технічної бази університетської 
клініки протягом 2016 – 2017 років ректоратом університету витрачено 
більше 15 млн грн.  

На базі клініки проведено 12 циклів тематичного удосконалення лікарів 
регіону за темами: «Сучасні аспекти діагностики та лікування патології 
вегетативної нервової системи»; «Актуальні питання первинної 
профілактики в професійній діяльності лікаря»; «Організаційно-методичні 
основи підготовки лікарів-інтернів на базах стажування» (для керівників баз 
стажування); «Практичні аспекти медичної експертизи працездатності та 
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реабілітації в діяльності лікарів», «Клінічна ендоскопія»; "Реабілітація 
пацієнтів з частковою втратою зубів і повною відсутністю зубів знімними 
конструкціями зубних протезів"; ПАЦ за фахом "Ортопедична стоматологія". 
Постійна увага приділялася підвищенню кваліфікації лікарів клініки шляхом 
проведення 10 науково-практичних конференцій, 26 клінічних розборів 
нетипового перебігу захворювань та 20 вебінарів у кабінеті телемедицини. 

Співробітниками кафедр сумісно з лікарями клініки проводяться  
3 планових НДР, виконуються 5 докторських та 7 кандидатських дисертацій. 
Наукові розробки узагальнені у 20 статтях в міжнародних та фахових 
виданнях України та 5 тезах матеріалів конференцій, матеріали досліджень 
висвітлені у 5 доповідях на Міжнародних та Всеукраїнських з міжнародною 
участю конгресах, з’їздах, конференціях. Надруковано 17 інформаційних 
матеріалів щодо актуальних медичних проблем в обласних та регіональних 
випусках газет; проведено 2 виступи на міському телебаченні; постійно 
функціонують 4 школи здоров’я: «Школа хворого на цукровий діабет», 
«Школа боротьби з ожирінням», «Школа для хворих на гіпертонію», «Школа 
для пацієнтів з тривалою антикоагулянтною терапією»; у Всесвітній день 
боротьби з хворобою Паркінсона проведений освітній захід для пацієнтів та 
їх родичів. Для практичних лікарів підготовлено 6 навчальних посібників з 
актуальних проблем сучасної медицини. 

Отримана ліцензія південно-східної державної інспекції з ядерної та 
радіаційної безпеки державної інспекції ядерного регулювання України, серія 
АА № ОВ 050103. Проведено технагляд системи управління якості 
Університетської клініки органом з  сертифікації «Промстандарт». 

 
МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ  

 
Медичний коледж готує молодших спеціалістів у галузі знань  

22 «Охорона здоров’я»: спеціальність 5.12010102 «Сестринська справа»   
(223 «Медсестринство») з ліцензованим обсягом 60 осіб та спеціальність 
5.12020101 «Фармація» (226 «Фармація, промислова фармація») з 
ліцензованим обсягом 60 осіб. Підготовка фахівців у навчальному закладі 
проводиться за денною формою навчання. Прийом до навчального закладу 
здійснюється на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної 
середньої освіти.  

Коледж розміщений у навчальному корпусі загальною площею 1308,9 м2,  
у якому обладнано: 10 навчальних кабінетів та 11 лабораторій для 
спеціальності «Фармація»; 17 навчальних кабінетів та 2 лабораторії, 
тренінговий центр для спеціальності «Сестринська справа». Всі кабінети та 
лабораторії спільного використання. Кабінети клінічної підготовки 
розташовані на практичних базах: у медико-санітарній частині «Мотор Січ» – 
кабінет з навчальної дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині» та 
«Медсестринство у інфектології»; в КЗ Запорізький обласний клінічний 
онкологічний диспансер – кабінети з предметів «Медсестринство в 
онкології», «Медсестринство в хірургії»; в обласній клінічній лікарні – 
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кабінет з навчальної дисципліни «Основи медсестринства», Дитячій лікарні 
№1 м. Запоріжжя – кабінет з навчальної дисципліни «Медсестринство в 
педіатрії», пологовий будинок №9 – кабінет з навчальної дисципліни 
«Медсестринство в акушерстві» та «Медсестринство в гінекології»; 
відділкова залізнична лікарня – кабінет «Медсестринство в офтальмології», 
«Медсестринство в неврології», «Медсестринство в психіатрії та наркології», 
«Медсестринство в сімейній медицині», «Медична та соціальна 
реабілітація». 

Усі кабінети забезпечені необхідним обладнанням, приладами і 
медичним інструментарієм та матеріалами, згідно з вимогами робочих 
навчальних планів і програм навчальних дисциплін.  

 
Набір абітурієнтів на 2016-2017 навчальний рік 

 

Відділення База План 
набору 

Подано 
заяв 

До іспитів 
допущено 

Забрали 
документи 

Конкурс 
на 1 місце 

складає 
Сестринська 
справа 

9 класів 60 103 103 - 1,7 
11 класів 2 16 - - 8,0 

Фармація 
9 класів 60 84 83 - 1,4 
11 класів - - - - - 

 
Інформація про працевлаштування випускників 2016 року 

 

Назва 
спеціальності 

Кількість 
випускників 

Працевла
штовано 

 

Вільне 
працевлаш-

тування 
Армія 

Продовжили 
навчання за 
наступним 

ОКР 
Фармація 60 - 60 - 44 
Сестринська  
справа 

54 5 49 - 27 

Всього  114 5 109 - 71 
 

Для організації практики студентів укладені договори з відповідними 
закладами, для відділення «Сестринська справа» з Університетською 
клінікою ЗДМУ, КУ «ЗОКЛ» ЗОР, КУ «ЗОДКЛ» ЗОР, КУ «ЗМДБКЛ №5», 
АТ «Віта-Центр», КУ «МКЛЕ та ШМД м. Запоріжжя» ЗОР, Медикосанітарна 
частина АТ «Мотор-Січ». Для відділення «Фармація» – КП «Примула» 
(Аптеки № 221, 9, 4), ОКП «АО Фармація». Планування усіх видів практики 
здійснюється за наказом директора коледжу.  

З 9 по 30 червня 2017 року в коледжі проводилася державна підсумкова 
атестація. До складання атестації допущено – 118 студенти ІІ курсу коледжу, 
які виконали вимоги навчального плану, щодо загальноосвітньої підготовки. 
Обов’язкові предмети державної підсумкової атестації для студентів  
ІІ курсу: українська мова (за тестовими технологіями, письмово), математика 



142 

(завдання різних рівнів, письмово). За вибором студентів на відділенні 
«Сестринська справа» була обрана біологія (письмово), на відділенні 
«Фармація» хімія (письмово). Державну атестацію з предметів склали всі 
студенти.  

 
Кадрове забезпечення: Викладачі приймаються на роботу на умовах 

контракту. Контракти щорічно поновлюються або подовжуються. Якісний 
склад викладачів:  
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Атестація керівників та викладачів у коледжі здійснювалась у 

відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів. Атестовані на 
відповідність займаній посаді: директор Гужов О.О., заступник директора з 
навчальної роботи Кілєєва О.П.,  заступник директора з виховної роботи 
Закусилова Т.О. Підтвердили кваліфікаційної категорії: «спеціаліст вищої 
категорії» 2 викладачі (Ємець А.В., Касьяненко В.В.). Шафранській Т.Ю. 
присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».  
Ємець А.В. присвоєно звання «Старший викладач». 

 
Методична робота 

З метою підвищення фахової та педагогічної майстерності 12 викладачів 
коледжу стажувались на кафедрах Запорізького державного університету. 
Адміністрація коледжу та методист коледжу підвищення кваліфікації 
проходили на базі Запорізького класичного приватного університету. 

Впродовж 2016-2017 навчального року колектив другий рік працював 
над єдиною науково-методичною темою «Удосконалення професійної 
компетентності викладача як складова забезпечення якісної підготовки 
фахівців». На цьому організаційно-практичному етапі відбувалося  
формування та вдосконалення практичних навичок викладачів, здійснення 
моніторингових досліджень та запровадження сучасних освітніх технологій. 
На засіданнях науково-методичних комісй визначені напрямки забезпечення 
послідовності заходів з реалізації теми, їх взаємодія з іншими напрямами 
педагогічного процесу. В коледжі створено творчу групу з планування 
системи заходів. Протягом року у коледжі працювала «Школа адаптації 
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молодого викладача». В жовтні 2016 року в коледжі проведено круглий стіл  
«Індивідуальний освітній маршрут, як необхідність сучасного процесу 
професійної підготовки фахівця», в квітні 2017 року – науково-методичну  
конференцію «Професійна компетентність і педагогічна майстерність 
педагогічного працівника: спільні риси та відмінності, шляхи формування».  

В рамках тижнів циклових комісій відбулась виставка методичних 
матеріалів викладачів. Педагогічні працівники коледжу беруть участь у 
роботі регіональних, Всеукраїнських та міжнародних конференцій з питань 
фахової освіти і актуальних проблем медицини та фармації.  

Педагоги коледжу організовують науково-пошукову роботу студентів. 
Результатом їх роботи є проведення щорічної студентської конференції 
«Дослідження», щорічного конкурсу «Кращий за фахом» серед студентів 
відділень «Сестринська справа» та «Фармація». На регіональній студентській 
науково-практичній конференції «Пошук, знахідки, відкриття», яка була 
проведена 05 квітня на базі КВНЗ «Бердянський медичний коледж», 
презентовані кращі студентські роботи: «Йододефіцит: аспекти, проблеми, 
наслідки» (науковий керівник Мягкова О.І.), «Повітря як абіотичний чинник, 
що впливає на здоров'я людини» (науковий керівник Волокітіна В.М.). 
Роботи студентів також були представлені на учнівській екологічній 
конференції «Екологічна освіта, як шлях до майбутнього» 25 листопада  
2016 року у Запорізькому міському дитячому ботанічному саду,  
«Вплив забрудненого повітря на організм людини» (науковий керівник 
Іванкіна Н.М.). 

 
ГУМАНІТАРНА ОСВІТА, ВИХОВНА ОСВІТА, ВИХОВНА РОБОТА, 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
 
Виховна робота в університеті здійснюється комплексно і охоплює усі 

напрямки: морально-етичний, патріотичний, естетичний, трудовий, 
екологічний, правовий, – все, що сприяє формуванню гармонійної 
особистості.  

Найважливішим чинником впливу на студентську молодь є особистий 
приклад морально-етичної поведінки викладача. Професорсько-
викладацький склад Запорізького державного медичного університету 
багатий видатними особистостями, талановитими науковцями, здібними 
педагогами, гідних наслідування і у професійній діяльності, і у міжлюдських 
взаєминах.   

Впродовж навчального року на всіх кафедрах до змісту навчальних 
предметів включалася інформація про досягнення вітчизняних вчених, 
зокрема, про наукові досягнення викладачів університету. До знаменних і 
пам'ятних дат проводились тематичні лекції, семінари, уроки пам'яті, виховні 
години, єдині дні інформування, літературні читання, засідання наукових 
гуртків, круглі столи, науково-практичні конференції, змагання і турніри 
мистецькі фестивалі, урочисті заходи та святкові вечори.  
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У жовтні 2016 проведено єдиний день інформування за темою 
«Визволення України: історія і сьогодення». В академічних групах і 
студентських гуртожитках протягом вересня-жовтня проведені тематичні 
бесіди на теми: «Їм випала честь захищати Вітчизну» (до Дня захисника 
України); «Гордість нації – Запорозька Січ» (до Дня українського козацтва). 
Протягом жовтня-листопада в академічних групах проведені тематичні 
бесіди на честь 74 річниці організації УПА, до 98 річниці утворення ЗУНР, 
відзначення визволення Запоріжжя та України від німецько-фашистських 
загарбників. На лекційних потоках, в академічних групах і студентських 
гуртожитках викладачами та кураторами академічних груп були проведені 
бесіди з історії національно-визвольної боротьби українського народу у  
XX – XXI ст., історії революцій періоду Незалежності.  

У листопаді студентський актив підготував ряд радіопередач 
університетського радіо «Пульс», присвячених героїзму й мужності 
учасників подій Помаранчевої революції та Революції Гідності. Студенти 
читали свої вірші та невеликі прозові твори.  

01.12.2016 р. кафедра культурології та українознавства провела 
літературно-мистецький вечір «Вірю в силу духа». Ця університетська подія 
отримла широкий громадський резонанс, завдяки програмі «Камертон душі» 
на Запорізькому обласному радіо. 

З метою поглибленого вивчення причин та наслідків голодоморів в 
Україні, протягом листопада на лекційних потоках, в академічних групах та 
студентських гуртожитках викладачами та кураторами академічних груп 
були проведені бесіди з історії України 20х-40х років за тематикою: 
«Причини, суть і наслідки Голодомору 1932-1933 років в Україні», 
«Голодомори 20х-30х років – політика геноциду проти українського народу», 
«Відображення подій 1932-1933 р.р. в українській літературі XX ст.  
(І. Самчук «Марія», В. Барка «Жовтий князь» та ін.), «Жахіття голоду за 
тоталітарного режиму імені Сталіна».  

В ЗДМУ проведено заходи щодо вшанування героїв Крут, Небесної 
Сотні та учасників Революції гідності, День пам’яті жертв політичних 
репресій: тематичні бесіди, цикл передач університетського радіо  
«Герої не вмирають».  

Згідно з розкладом на курсах, лекційних потоках, в академічних групах і 
студентських гуртожитках проведено: уроки пам’яті на тему: «1939-1945. 
Ніколи знову», «Пам’ятаємо та перемагаємо!», «Мужність і відвага крізь 
покоління»; зустрічі з учасниками бойових дій, спрямовані на донесення до 
студентської молоді об'єктивної інформації про події Другої світової війни, 
безпосередньо про воєнні дії з визволення України та нашого краю, 
виховання в молодих громадян почуття патріотизму та поваги до ветеранів та 
воїнів АТО. Регулярно студенти-волонтери здійснюють шефство над 
ветеранами, учасниками Другої світової війни, а також догляд за могилами 
ветеранів війни, колишніх працівників медичного університету, надають 
допомогу воїнам АТО. 
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Кафедра військової підготовки запровадила елективний курс 
«Військово-патріотичне виховання студентської молоді».  

Викладачі та студенти ЗДМУ брали активну участь у заходах з 
підвищення обороноздатності країни та допомоги учасникам АТО: збір 
теплого одягу, продуктів, речей першої необхідності для воїнів. У вересні 
проведено чергову акцію «Ліки замість квітів» для збору медикаментів 
воїнам. В рамках благодійної патріотичної акції «Прапор для бійця» з  
18 листопада по 2 грудня 2016 р. кафедра суспільних дисциплін та 
Студентська рада організували збір теплих речей для воїнів, прапорів 
України, патріотичної символіки, новорічних прикрас, сувенірних 
патріотичних оберегів, вітальних листівок, календарів.  

Ряд студентів 3 курсу підготували наукові статті про патріотичне 
виховання молоді в умовах сучасного розвитку України. Цю діяльність 
педагогічного та студентського колективу ЗДМУ відзначено почесними 
грамотами районної адміністрації Заводського району Запорізької міської 
ради та благодійними організаціями й фондами. 

В університетському конкурсі «Студент року-2016» визначено 
переможців номінації «Студент – патріот року», всі вони отримали почесні 
грамоти та матеріальні заохочення від 530 до 825 грн. На обласному конкурсі 
патріотичного спрямування «Я українка», що відбувся у березні 2017 року,  
у номінації «Віце Міс України» – перемогла студентка Анастасія Косинська, 
а в номінації «Міс талант» – студентка Катерина Пак. 

22.11.2016 р. першокурсник І медичного факультету А. Ізвозчиков посів 
призове місце в обласному літературно-дослідницькому конкурсі 
«Патріотизм  у долі Запоріжжя».  

Значну роль у формуванні національно-патріотичної свідомості, 
особливо в наш час, відіграє волонтерський рух, до якого залучений весь 
колектив університету. Діяльність «груп милосердя» сформованих з 
студентів-волонтерів, зорієнтована на надання допомоги хворим на 
онкологію, ВІЛ/СНІД, особам з обмеженими фізичними можливостями, 
ветеранам війни та праці, дітям позбавленим батьківського піклування, в 
тому числі особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я. Більше 
півсотні студентів постійно відвідують ветеранів війни та праці, надають 
допомогу, в тому числі й психологічну.  

Найчастіше волонтери ЗДМУ відвідують дитячі інтернати: Кіровський 
інтернат для дівчат, Вільнянський, Обласний центр реабілітації дітей, 
православний дитячий будинок «Надія», дитяче відділення Запорізького 
облтубдиспансеру, Кремінську обласну загальноосвітню школу-інтернат  
І-ІІІ ступенів Луганської області. Регулярно відвідують поранених воїнів 37, 
55 і 97 бригад. Не забувають наші волонтери і про учасників Другої світової 
війни та воїнів АТО, які перебувають на лікуванні у санаторії Великий Луг.  

Протягом вересня-грудня інтерни-стоматологи ЗДМУ під наглядом 
співробітників кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої  стоматології 
провели профілактичні огляди і надали стоматологічну допомогу майже 400 
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пацієнтам Кіровського будинку інвалідів, при цьому потрібні матеріали та 
оглядові набори були закуплені за зібрані благодійні кошти. 

З ініціативи ректорату університету та підтримки волонтерів 21 жовтня 
було організовано день донора. На території студмістечка працював пункт 
прийому крові. 400 студентів поповнили банк донорської крові для 
поранених воїнів АТО. Ректорат університету матеріально заохотив 
студентів-донорів, які багаторазово здали кров або її компоненти, на що було 
виділено  27,3 тис. грн.  

Студенти-волонтери ЗДМУ пройшли курс навчання з базової підтримки 
життя, після чого отримали сертифікати Ради реанімації України про те, що 
вони є чинними інструкторами-волонтерами, та можуть проводити ці курси 
для студентів нашого університету та жителів міста. Одним з напрямків 
волонтерського руху Запорізького державного медичного університету є 
навчання школярів проведенню серцево-легеневої реанімації. Таке навчання 
по всьому світу схвалено Всесвітньою організацією охорони здоров'я та 
проводиться за програмою «Kids save lives» (European resuscitation council, 
2015 «Kids save lives – Training school children in cardiopulmonary resuscitation 
worldwide is nowendorsed by the World Health Organization).  

У вересні 2016 року студентами-волонтерами був проведений залік з 
практичних навичок серед дітей 7 «А» класу Запорізького багатопрофільного 
ліцею № 99 з проведення основ BLS (basic life support). Всього студенти-
волонтери провели більше 10 тренінгів у школах Запоріжжя та області.  

Студентська волонтерська організація спільно з міською молодіжною 
радою та молодіжною організацією ПАТ «Запоріжсталь» провела збір 
макулатури та використаних енергоносіїв на території ЗДМУ. Виручені 
кошти були витрачені на допомогу АТО.  

До святкування Нового року та Дня здоров’я студенти-волонтери 
відвідали Запорізький обласний центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей з концертно-розважальною програмою та виставкою-казкою, 
гуманітарною допомогою, солодощами та подарунками дітям. 31 травня, 
напередодні Міжнародного дня захисту дітей, в рамках проекту «Щасливе 
дитинство» відвідали православний дитячий будинок «Мрія»; 1 червня, в 
рамках проекту «Країни дитячої мрії», відвідали Запорізький  
дитячий будинок-інтернат для хлопчиків з вадами розумового розвитку. 
Взяли участь наші волонтери і у святі до Дня сім’ї, що відбувся 5 червня у 
парку «Дубовий Гай». 

За активну участь у волонтерському русі колектив медичного 
університету відзначений Почесною грамотою Заводського району та 
Запорізької міської ради, Подяками Всеукраїнської благодійної організації 
«Підтримай Армію України»; командуванням Запорізького військового 
шпиталю та благодійного фонду «Солдатські матері». Відзначені грамотами 
викладачі кафедри суспільних дисциплін, культурології та українознавства, 
фармацевтичної хімії, медицини катастроф, військової медицини, 
анестезіології та реаніматології та студенти.  
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Вперше в університеті розроблено та впроваджено в освітній процес 
предмет «Медичне право України» для провізорів та лікарів-інтернів, та 
новий онлайн-курс «Правознавство» для студентів перших курсів медичних 
факультетів. У грудні 2016 р. в рамках всеукраїнського тижня права 
проведено єдиний день інформування «Реалізація прав людини у сучасному 
українському суспільстві».  

Регулярні засідання філософського та історичного дискусійних клубів 
«Логос» та «Clio» на кафедрі суспільних дисциплін збирали велику 
аудиторію зацікавлених вітчизняних та іноземних студентів.  

Одним з аспектів екологічного виховання студентської молоді є 
засідання круглого столу з «Екології», які проводяться на кафедрі загальної 
гігієни та екології. Відбулися 4 засідання круглого столу, на яких  
були розглянуті питання забруднення довкілля в результаті воєнних дій, 
ЕКО-сертифікації товарів, екологічних проблем харчування в умовах 
забрудненого навколишнього середовища та шкідливих виробництв, 
особливостей забруднення ріки Дніпро в м. Запоріжжі та сучасних методів 
поліпшення якості питної води. В підготовці доповідей з мультимедійними 
презентаціями та їх обговоренні взяли участь студенти 1 та 3 курсів 
фармацевтичного факультету, 3 курсу І та ІІ медичних факультетів. 

Викладачі кафедри загальної гігієни та екології підготували студентів 3 
курсу медичного факультету  до участі у V регіональній науково-практичній 
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми та 
перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук», 
секція «Природокористування та охорона навколишнього середовища, 
мисливствознавство та іхтіологія, екологія», яка відбулась 26 листопада 2016 р. 
на біологічному факультеті ЗНУ. В другому етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з дисципліни «Загальна екологія» для екологічних та 
неекологічних спеціальностей, яка відбулася 25-27 квітня 2017 р. на базі 
Національного університету біоресурсів і природокористування України  
(м. Київ), брали участь студентка 4-го курсу І медичного факультету  
Дюкар О.П. та студентка 2-го курсу фармацевтичного факультету Ангеліс І.В. 

Семеро студентів виступили з доповідями на міжнародних, 
всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях та 
отримали відзнаки. За звітний період 11 студентів за результатами виконання 
наукових робіт з проблем екології мають публікації в наукових виданнях.  

Студенти та викладачі беруть участь в суботниках на території кампусу, 
а також на о. Хортиця, в Дубовому гаю, парку Перемоги, Ботанічному саду, 
на Дитячій залізниці та інших.  9 листопада студенти взяли участь у 
соціальній благодійній акції «Врятуємо Дніпро разом», під час якої 
допомагали у вивезенні сміття, піднятого драйверами і водолазами з 
акваторії, а також прибрали Набережну магістраль. 

19 травня 2017 року з ініціативи Студентської ради, за підтримки 
ректорату та виконкому Запорізької міської ради, студенти навели лад у 
балці Алюмінієвій, що прилягає до території студмістечка.  
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Особисте піклування про благоустрій території університету, 
гуртожитків, навчальних приміщень, є одним з аспектів виховного процесу. 
Студенти беруть активну участь у прибиранні навчальних аудиторій, 
щотижня організовуються трудові десанти для збереження в належному стані 
паркової зони студентського містечка ЗДМУ, висадження нових дерев і 
кущів, догляд за квітниками. Восени студенти залучались до  підготовки 
університетського парку до зимового періоду. 

 

Культурно-масова робота в університеті проводиться під 
керівництвом ради клубу студентської художньої самодіяльності, до складу 
якої входять члени Студентської ради, керівники гуртків художньої 
самодіяльності з числа студентів-активістів, кращі виконавці.  

Протягом навчального року в університеті працювали: 4 вокально-
інструментальні ансамблі, 5 вокальних груп, вокальний колектив 
університету, 3 команди КВК, 4 колективи авторської пісні, колектив 
поетичного слова, 5 колективів народних, спортивних і естрадних танців. 
Керівниками гуртків і творчих колективів працюють студенти, а допомогу 
в організації їх роботи надають викладачі-аматори та спеціалісти сектора з 
виховної роботи. Учасники творчих колективів підготували традиційні 
свята – «Посвяту в студенти», огляд-конкурс художньої самодільності та 
виставки творчих досягнень «Ритми осені», Новорічний концерт, 
Різдвяний ярмарок, концерти до дня Святого Валентина та 8 березня.  

Переможцями огляду-конкурсу «Ритми осені – 2016» став творчий 
колектив другого медичного факультету. Президія обкому профспілки на 
преміювання переможців і лауреатів конкурсу виділила 60 тис. гривень. 

Привернув увагу студентства фотоконкурс «Університет очима 
студентів»: 32 студенти подали на розгляд журі оригінальні фотороботи, 
які висвітлили різні аспекти життя університету. Грошовими преміями 
відзначені 9 кращих фотоаматорів.  

Високий рівень виконавської майстерності учасники художньої 
самодіяльності ЗДМУ завжди демонструють на міських та обласних 
культурних заходах.  

Міські конкурси. В конкурсі творчості патріотичного спрямування 
«Спадщина-2017» (квітень, 2017) вокальний ансамбль ЗДМУ посів 3 місце 
у номінації «Класика патріотичної пісні», Андрій Марусик у номінації 
«Авторська пісня» посів 1 місце, танцювальний колектив університету 
посів 3 місце у номінації «Сучасна хореографія». Гідно представили 
університет на конкурсі студентської самодіяльності «Студентська весна» 
в рамках міського проекту «Битва вузів» (травень, 2017 p.). 

 
Обласні конкурси.  Конкурс «Студент року-2016» (листопад, 2016 р.)  – 1 

місце в номінації «Студент – волонтер року» Наталія Захарченко,  
1-2 місце в номінації «Студентська сім’я року» Анна і Михайло Стоян; 
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конкурс патріотичного спрямування для студентської молоді «Я – Українка!»: 
«Віце-Міс Українка» – Анастасія Косинська, «Міс Талант» – Катерина Пак 
(березень, 2017 p.); обласний конкурс творчості патріотичного спрямування 
«Спадщина-2017»: І місце у номінації «Авторська пісня» – студент  
І медичного факультету Андрій Марусик; студентські волонтери: Наталія 
Захарченко, Анна Іванова, Марія Проценко названі кращими студентськими 
волонтерами області, нагороджені Грамотами та Особистими книжками 
волонтера (грудень, 2016 р.) 

Всеукраїнські конкурси: Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Музичне 
сузір’я України 2017»: Катерина Пак і Наджиба Камалова стали лауреатами 
II премії (кожна в своїй номінації), вокальний колектив ЗДМУ став 
лауреатом III премії. 

Міжнародні конкурси: 5 Міжнародний фестиваль талантів  
«Казкові передзвони»: Анна Іванова стала лауреатом III ступеня у номінації 
«Вокал естрадний». 

Учасники студентської самодіяльності університету виступали у 
концертах до Дня волонтера (грудень, 2016 р.); неодноразово з концертами 
перед бійцями АТО на базі відпочинку «Молода гвардія» (вересень 2016 p.); 
у благодійних заходах і фестивалях (новорічно-різдвяний фестиваль, «День 
сім’ї», у флешмобі присвяченому Дню Європи та підняттю Прапора 
Євросоюзу на острові Хортиця, міському святі, присвяченому Дню Європи, 
що проходило у ЦПКіВ «Дубовий Гай» (грудень, 2016 р., січень, травень, 
2017 р.), у благодійній акції «Допоможемо  переселенцям Донбасу». 

 
Робота з іноземними студентами. Станом на 1 червня 2017 року в 

університеті навчаються більше 2 тисяч іноземних студентів, які є 
громадянами 41 країни світу. Виховна робота з іноземними студентами має 
індивідуальний характер з урахуванням того, що студенти з різних країн 
мають різний рівень виховання, культури, суттєво відрізняються за 
релігійними та національними традиціями. Особлива увага приділяється 
роботі з профілактики ксенофобських та расистських проявів серед 
студентської молоді. Для ефективного та швидкого розв’язання проблем, що 
виникають у іноземних студентів, сприяння їх адаптації на українській землі, 
земляцтва іноземців закріплені за кафедрами і будь-який студент може 
звернутися за допомогою не тільки до міжнародного деканату, а й до 
відповідної кафедри, до куратора іноземної групи. Значну частину виховної 
роботи з іноземними студентами виконують кафедри, які ведуть  
основну навчальну діяльність з першокурсниками – анатомії людини, 
оперативної хірургії та топографічної анатомії, суспільних дисциплін, 
культурології та українознавства, мовної підготовки. Кафедра іноземних мов 
організувала гурток «Lingvo» для формування естетичного і 
соціокультурного світогляду студентів.  

Велика увага приділяється інтеграції іноземців до української 
студентської спільноти. Іноземні студенти заохочуються до участі в наукових 
гуртках різних кафедр, до проведення науково-дослідної роботи, до участі в 



150 

конференціях молодих вчених, що проводяться щорічно наприкінці 
навчального року. Куратори іноземних груп, а це найбільш досвідчені 
викладачі, надають допомогу в адаптації до нових умов життя студентів у 
гуртожитках університету, цікавляться особливостями їх побуту.  

Ректорат оперативно вирішує побутові та соціальні проблеми іноземних 
студентів. Традиційними є щомісячні зустрічі лідерів земляцтв, старост 
курсів і гуртожитків з ректором університету проф. Колесником Ю.М.  
Двічі на місяць подібні зустрічі з активом проводить перший проректор  
доц. М.О. Авраменко та декани міжнародних факультетів.  

Згідно з наказом ректора при поселенні іноземних студентів до 
гуртожитку враховується їх національність, релігійні уподобання, курс та 
спеціальність навчання. На території студентського містечка працює кафе 
індійської кухні; крім того, у кожному з буфетів гуртожитків для іноземних 
студентів пропонується їжа, яка відповідає національним та релігійним 
смакам. Іноземні громадяни мають змогу відсвяткувати основні релігійні 
свята у традиціях своєї країни. Іноземці разом з викладачами готують 
святкові доповіді, як це проводиться у їхніх країнах, художні номери до 
концертів тощо. Для університетського радіо «Пульс» підготували 
радіопередачі «Уроки Махатми Ганді та Мартіна Лютера Кінга», «Стратегія 
ненасильства у боротьбі проти тероризму, расизму та ксенофобії». 

Весь комплекс виховних заходів дозволяє попередити конфлікти на 
національній та релігійній підставі. Зазвичай на більшість виховних заходів 
запрошуються і українські студенти, що сприяє зміцненню дружби між 
студентами. Водночас, іноземні студенти беруть активну участь в організації 
і проведенні загально-університетських та міських і обласних культурно-
мистецьких заходів.  

Іноземних студентів активно залучають до роботи в органах 
студентського самоврядування. Створена інтернаціональна студентська рада 
із числа 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. 

Кафедри університету послідовно залучають іноземних студентів до 
наукової роботи, участі у всеукраїнських та міжнародних і зарубіжних 
наукових конференціях. Активно заявили про себе на міжнародних 
конференціях індійські студенти: Кесарапу Саі Ратан – травень, м. Київ;  
Діліп Раджендра – квітень, м.Вроцлав, Польща; Варахабхатла Вамс – квітень, 
м. Вроцлав, Польща; квітень, м. Одеса; квітень, Нідерланди.  

У роботі наукової конференції у Чернівцях взяли участь Вініша Теквані 
та Катнам Сатья Сахітхі. Катнам Сатья Сахітхі також був доповідачем на 
науковій конференції у м. Ужгород. Маганті Шрі Саі Валлі Віраджітха, взяла 
участь у квітневій конференції молодих вчених у м. Одесі. Більше  
40 іноземних студентів взяли участь у роботі Всеукраїнської конференції 
молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні  



151 

аспекти медицини і фармації – 2017», присвяченій Дню науки в ЗДМУ  
11-12 травня 2017 р. 

 
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ 

 
Виконавчий орган Студентського самоврядування - Студентська рада, - 

бере активну участь у навчальній, науковій, виховній, спортивній, культурно-
масовій сферах діяльності університету і діє на рівні академічних груп, 
курсів, потоків факультетів, гуртожитків та університету в цілому. До її 
складу входять 395 студентів-активістів всіх факультетів, а також лідери 
іноземних земляцтв. 

Представники органів студентського самоврядування беруть участь в 
роботі Вченої ради університету та факультетів; стипендійних комісій; 
приймальної комісії; комісій з атестації студентів; ради з науково-дослідної 
роботи студентів, ради з побутових питань, комісій з культмасової та 
спортивної роботи; входять до складу вищого колегіального органу – 
конференції трудового колективу. Також, наші студенти входять до складу 
міської молодіжної ради, Ради представників студентського самоврядування 
при МОЗ України, Всеукраїнської студентської ради при МОН України, 
Обласної молодіжної ради, (UMSA) Української асоціації студентів-медиків.  

Студенти медичного університету представлені у новоствореній 
Запорізькій обласній та міській молодіжній раді, в комісії зі здорового 
способу життя та соціального захисту, у Всеукраїнській студентській раді 
при МОН України та Раді студентського  самоврядування при МОЗ України, 
а також у філії Міжнародної асоціації медиків в Україні. 

На засіданнях Студентської ради, які відбуваються щотижня, 
обговорюють питання анонімного анкетування, успішності, своєчасного 
відпрацювання пропущених занять, лекцій, незадовільних оцінок, 
відвідування занять студентами, якості навчання, дисципліни, дозвілля, 
дотримання правил проживання, санітарний стан у гуртожитках, якості 
обслуговування студентів підприємством громадського харчування, 
розглядаються особисті справи студентів. 

Протягом звітного періоду Студентська рада ЗДМУ сприяла співпраці 
студентів та викладачів. 8 жовтня відбулась зустріч-конференція 
студентського активу з першокурсниками, на якій новачкам розповіли про 
структуру, обов'язки та права студентського самоврядування. 28 жовтня 
відбулась інформаційна зустріч, де зацікавлені студенти дізналися, як 
перемагати у конкурсах, а також дізналися про стипендійну програму 
«Завтра.UА», що підтримує талановиту молодь в Україні. 21-24 жовтня 
проходили прямі таємні вибори голови Студентської ради. Більшістю голосів 
обрано Георгія Подлужного. 2 листопада відбулась студентська звітно-
виборча конференція, на якій був представлений звіт про виконану роботу та 
витрати за 2015-2016 н.р., звіти секторів та оголошені підсумки виборів.  

Діяльність Студентської ради ЗДМУ не обмежується лише 
університетом. Наші студенти організовують просвітницькі проекти і акції 
для всіх городян. Так, 20 жовтня, у Всесвітній день боротьби з раком 
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молочної залози, студенти провели просвітницьку акцію в найлюдніших 
місцях Запоріжжя, під час якої роздавали літературу, символіку, та 
проводили роз’яснювальну роботу.  

1 грудня Студентська рада провела акцію, присвячену Всесвітньому 
Дню боротьби зі СНІДом, під час якої активісти інформували мешканців 
Запоріжжя про симптоматику, лікування та вчасне діагностування 
захворювання.  

26 березня у День боротьби з епілепсією, актив локального комітету 
UMSA – Zaporizhzhya навідався до неврологічного відділення Запорізької 
обласної клінічної дитячої лікарні. Дітям подарували настільні ігри, провели 
майстер-класи та ін.  

6 квітня 2017 року рамках кампанії Всесвітньої організації охорони 
здоров'я локальних комітетом UMSA – Zaporizhzhya спільно з кафедрою 
психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та 
сексології ЗДМУ був проведений «День боротьби з депресією», на якому 
студенти в неформальній обстановці послухали лекцію про депресії, 
пройшли діагностичне тестування та обговорили актуальні питання. Також 
було проведено розіграш книги Кріса Фріта «Мозг и душа». Переможця було 
визначено за найкращий малюнок «Як я бачу депресію». 

Близько 70 кращих студентів та молодих вчених університету є 
стипендіатами міського голови м. Запоріжжя, обласної адміністарції. 
Стипендії затверджуються рішенням Вченої ради за згодою Студентської 
ради за досягнення у навчанні, науково-дослідній роботі та особисту участь у 
громадському житті медичного університету. 

Щоквартально ректор університету зустрічається не лише з 
студентським активом, а й з усіма охочими студентами. На цих зустрічах  
студенти вільно розповідають про свої проблеми, відпрацьовують механізми 
їх вирішення, здійснюють аналіз та оцінку зробленого від попередньої 
зустрічі, визначають головні проблемні питання та перспективи їх 
вирішення. 

Науковий сектор Студентської Ради у 2016-2017 навчальному році 
розробив соціально-просвітницький проект «Актуальні лекції для школярів». 
Метою є підвищення обізнаності учнів загальноосвітніх шкіл про медичні 
проблеми та заохочення учнів до пізнання додаткової інформації щодо 
захисту власного здоров’я. 3 листопада 2016 року у Запорізькому 
багатопрофільному ліцеї № 99 для школярів 8 та 11 класів була прочитана 
лекція «STOP туберкульоз». 6 грудня 2016 року проведена лекція для 10 і 11 
класів ЗОШ №72 на тему «Що таке туберкульоз?». 9 грудня 2016 року в 
гімназії № 50 прочитана лекція на тему «Основи гігієни та здорового 
харчування» для учнів 3 класу. 10 грудня 2016 року відвідали учнів 9 класів 
гімназії № 6 з лекціями на тему «ВІЛ, СНІД», а також «Методики 
контрацепції».  

Налагоджуються зовнішні наукові зв’язки. 6 грудня 2016 року відбулася 
зустріч наукового сектора Студентської ради ЗДМУ з науковим товариством 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету соціології та 
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управління Запорізького національного університету. Науковий сектор брав 
участь у підготовці, організації і проведені 23-24 березня другого туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі наук 
«Теоретична медицина» та підсумкової Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Здобутки теоретичної медицини – в практику охорони 
здоров’я». 

За підтримки наукового сектора та Студентської ради ЗДМУ 20-22 
квітня відбувся другий етап Всеукраїнської олімпіади з патологічної 
фізіології, а 12 травня – Всеукраїнська конференція молодих вчених та 
студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та  
фармації – 2017», присвячена Дню науки. Сьогодні науковий сектор студради 
працює над проектом «Путівник до ЗДМУ».   

Особливої уваги заслуговують просвітницькі ініціативи Студентської 
ради, адресовані усім мешканцям Запоріжжя.  Студенти самостійно відзняли, 
змонтували і розмістили на Youtube-каналі Студради відеоролики 
«Розвінчуємо міфи» та «Треба знати» про аутизм та гемофілію, відеосюжети 
для абітурієнтів про ЗДМУ, навчання в університеті, студентське життя, 
наукову роботу, громадську діяльність, екскурсію по студмістечку. Для свого 
відеоканалу Студрада готує випуски новин, репортажі про спортивні події, 
концерти і святкові заходи.   

Студенти медичного університету взяли участь у проведені за 
ініціативою департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької міськради з  
4 жовтня по 8 листопада міського конкурсу соціальної реклами «Збережемо 
майбутнє молоді». Мета конкурсу – формування активної життєвої позиції 
молоді, популяризація волонтерської діяльності, пропаганда здорового 
способу життя та профілактика негативних проявів у молодіжному 
середовищі (алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, насильства). 
Результати були оголошені на міському соціальному заході «Я вибираю  
100 % життя», що відбувся 1 грудня у БК «Орбіта». На конкурс було подано 
роботи 257 авторів в номінаціях: «Плакат», «Буклет», «Відеоролик».  
Серед переможців була й команда ЗДМУ, яку представляли члени студради: 
Тимофіїв Дмитро, Платонова Лідія, Демченко Анастасія, Розова Поліна та її 
брат Тимофій, Крегман Артем, Усатенко Максим, Гарімадор Амір, 
Тимошенко Микита і Ростислав Головитов. Їх робота під назвою  
«Чи замислювались ви…» на конкурсі отримала найвищі бали та посіла 
почесне 1 місце.  

Студентська рада бере активну участь у підготовці та проведенні Днів 
відкритих дверей, поселенні вітчизняних студентів до гуртожитків 
університету, організовує та проводить контроль за перепускним режимом в 
гуртожитку, чергування в гуртожитках та на території студмістечка ЗДМУ у 
святкові та вихідні дні. 

Щороку під час зимових канікул Студрада організовує відпочинок для 
найкращих студентів на гірськолижному курорті «Буковель», а влітку кожен 
студент має можливість приєднатися до учасників туристичного маршруту 
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на найвищі точки Українських Карпат у рамках проекту «Від славетної 
Хортиці до синіх Карпат». 

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені 
Вченою радою університету в розмірі не менш як 0,5 % власних надходжень, 
отриманих університетом від основної діяльності. Якщо у 2015 р.  
на виконання п. 10 ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» студентському 
самоврядуванню було виділено 571,6 тис. грн., то у 2016 р. – 875,2 тис. грн.,  
на 2017 р. – 1 млн. 160,2 тис. грн.   

З 875,2 тисяч грн., виділених студентському самоврядуванню,  на 
преміювання студентів використано 537,5 тисяч грн., надання матеріальної 
допомоги – 200 тисяч грн., з них допомога студентам, переміщеним з 
тимчасово окупованої території та районів АТО – 61,6 тисяч грн. Видатки на 
відрядженння склали 63,4 тисячі грн.  

Солідні фінансові відрахування дозволили органу студентського 
самоврядування допомагати не лише студентам, а й молодим вченим, тому 
не випадково до керівних органів введені магістри, клінічні ординатори, 
аспіранти. 

 
СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

 
Соціальний захист співробітників і студентів  – у пріоритеті. Ректорат і 

профком постійно дбають про матеріальне становище студентів та 
співробітників, підтримують магістрів, аспірантів і докторантів, що, в свою 
чергу, стимулює творчу роботу професорсько-викладацького складу та 
формує висококваліфікований науковий резерв для розвитку ЗДМУ, 
вітчизняної та світової медичної науки зокрема, системи охорони здоров’я, 
патріотично налаштованої української еліти загалом.  

Протягом року діти-сироти та чорнобильці отримали 1435,2 тис.грн. на 
різні освітні та побутові потреби. Одноразову адресну грошову допомогу 
отримали 76 випускників медичного та фармацевтичного профілів 
Запорізького державного медичного університету, що працюють в 8 областях 
України. Кожен з випускників отримав допомогу в розмірі 7250 грн., 
загальна сума допомоги – 551,0 тис.грн. 

На виплату премії та матеріальної допомоги всім категоріям 
працівників, студентам, аспірантам та клінічним ординаторам виділено 
30513,40 тис.грн. Премія викладачам склала 17668,8 тис.грн., премія 
студентам за результатами конкурсу «Студент року» – 91,2 тис. грн. 
матеріальна допомога – 4098,5 тис.грн., в т.ч. співробітникам 3861,6 тис.грн., 
студентам – 214,2 тис.грн., аспірантам та клінічним ординаторам –  
22,7 тис.грн. На придбання реактивів витрачено 5920,4 тис.грн.  

Середня заробітна плата всіх категорій працюючих склала 8 965 грн., що 
на 1 994 грн. (27,7%) більше відповідного показника 2015-2016 навчального 
року (7 021 грн.). Середня заробітна плата ПВС на 01.01.2017 р. – 9 799 грн. 
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Відбулось збільшення доходів від платних послуг та інших надходжень 
на 76801,00 тис.грн., або 32%  порівняно з попереднім роком. 

Значні кошти використані на розширення матеріально-технічної бази:  
на придбання медичного, наукового та навчального обладнання –  
43289,9 тис.грн., хімреактивів та інших матеріалів для наукових досліджень –  
5920,4 тис. грн., поповнення бібліотечного фонду – 1339,1 тис. грн.,  
меблів для навчальних аудиторій та гуртожитків – 527,6 тис.грн., капітальний 
та поточний ремонти 23443,1 тис.грн., обладнання для актового залу –  
1163,7 тис.грн. 

Крім того, за рахунок спеціального фонду було профінансоване 
преміювання та надання матеріальної допомоги студентам у сумі  
746,7 тис.грн. 

 
СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ ЗДМУ 

 
Спортивна база нашого університету на сьогодні є однією з найкращих 

серед медичних ВНЗ України: навчально-спортивні зали загальною площею 
1512,7 м2: спортивний зал  № 1 – 612,2 м2,  № 2 – 331,2 м2– для занять 
ігровими видами спорту та фізичним вихованням; тренажерні зали № 3 – 
194,9 м2,   № 4 – 94,6 м2; спортивний майданчик – 360 м2, футбольне поле зі 
штучним покриттям, відкритий тренажерний майданчик із силовими та 
динамічними тренажерами. Крім цього, для навчальних і секційних занять 
використовується легкоатлетичний стадіон «Олімпійські надії» ПАТ 
«Дніпроспецсталь» із стандартним футбольним майданчиком. 

У 2016 році значно поліпшені умови для комфортних занять спортом у 
комплексному спортивному залі № 5: капітальний ремонт приміщення, 
повністю оновлені підлога, стеля, пофарбовані стіни. Замінені системи 
опалення, електропостачання та освітлення, змонтована абсолютно нова 
система вентиляції, яка повністю відповідає санітарно-гігієнічним нормам. 
Ремонтні роботи виконані також у двох роздягальнях поряд із комплексним 
спортивним залом № 5. Спроектовані та введені в експлуатацію приміщення 
для навчально-допоміжного персоналу. Загальна сума витрачена на ремонт 
спортивного залу № 5 складає близько 1 млн. грн.  

Комплексний спортивний зал № 5 поділений на дві секції:  ігрових видів 
спорту (настільного тенісу);  гирьового спорту, атлетичної гімнастики і 
загальної фізичної підготовки. Для секції гирьового спорту, атлетичної 
гімнастики і загальної фізичної підготовки закуплені нові тренажери, що 
використовуються в професійній підготовці спортсменів «Professional Line» 
на суму близько1 млн.грн. Щорічно закуповується новий спортивний 
інвентар для навчальних занять з фізичного виховання та секційних занять з 
видів спорту на суму близько 150 000 гривень. 

Навчальні групи мають можливість проводити заняття з аеробіки під 
музичний супровід, що забезпечується двома сучасними музичними 
центрами. Для навчально-тренувального процесу та проведення змагань з 
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волейболу, баскетболу та футболу придбані у достатній кількості сучасні 
ігрові м'ячі та спортивна форма.  

В університеті працюють спортивні секції з 12 видів спорту: художня 
гімнастика, ритмічна гімнастика, баскетбол (чоловіки), волейбол (чоловіки), 
волейбол (жінки), легка атлетика, плавання, гирьовий спорт, футбол, шахи та 
шашки, настільний теніс, кульова стрільба, армреслінг. Не лише студенти, а 
й викладачі беруть активну участь у роботі спортивних секцій з волейболу та 
баскетболу, шахів та шашок, займаються у групах здоров'я.  

Протягом звітного періоду спортсмени ЗДМУ взяли участь та були 
призерами у ряді спортивних заходів. Збірні команди ЗДМУ зайняли: II місце 
на другому міжнародному турнірі з футболу «Кубок Дружби 2016»  
30.09-04.10.16 р. у м. Київ; ІІІ місце (дівчата) та ІV місце (юнаки) в  
обласній спартакіаді з настільного тенісу серед навчальних закладів,  
14.11-15.11.2016 р. у ЗНУ; ІV місце (юнаки) на міських змаганнях з 
паркового волейболу, 19.11-20.11.2016 р. у СК «Мотор-Січ»; II місце 
(дівчата) та II місце (юнаки) на обласних змаганнях з волейболу серед 
студентів ВНЗ 30.11-01.12.2016 р. та 07.12-08.12.2016 р., у Запорізькому 
медичному коледжі; І місце на турнірі із мініфутболу на кубок В.Толока 
07.12.2016 р., у ЗНУ; I місце на першій Козацькій універсіаді 08.12.2016 р.,   
у ЗНУ. 08 грудня 2016 р. у ЗДМУ відбувся традиційний турнір з шахів 
пам’яті Тимофєєва. 

На обласній спартакіаді фізкультурно-спортивного товариства 
«Спартак» серед ВНЗ: з настільного тенісу (16 лютого 2017 р.) 1 місце – 
юнаки та дівчата; з настільного тенісу (16 лютого 2017 р.) – 1 місце юнаки та 
дівчата; з паркового волейболу 18-19 лютого 2017 р. 4 місце – дівчата,  
22-23 березня 2017 р. 4 місце – юнаки; з баскетболу 15-16 березня 2017 р.  
2 місце – дівчата, 22-23 березня 2017 р. 1 місце – юнаки; з міні-футболу  
12 квітня 2017 р. 1 місце – юнаки; з легкої атлетики 18 травня 2017 р. 
1 місце – юнаки; з пляжного волейболу 29-30 квітня 2017 р. 3 місце – 
команда ЗДМУ з волейболу; на кубку Запорізької області з волейболу серед 
ВНЗ і підприємств – 4 місце зайняла команда ЗДМУ. Іноземні студенти 
успішно виступили на чемпіонаті з міні-футболу в конференції  
«Юг», березень 2017 р., 2 місце завоювала команда ЗДМУ з Марокко;  
на турнірі з міні-футболу на базі ЗДМУ, квітень 2017 року, наші футболісти 
посіли 4 місце. 

Капітан жіночої збірної ЗДМУ з баскетболу Оксана Батракова в складі 
кадетської збірної України брала участь у міжнародних турнірах та 
чемпіонатах Європи. Серед викладачів варто відзначити спортивні 
досягнення завідувача кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом 
за хворими професора В.В. Сиволапа, який на чемпіонаті Європи з плавання 
в категорії Masters, що проходив в Англії, посів перше місце на дистанції  
100 м,  і друге місце на дистанції 200 м. 

Практикуються на кафедрі зустрічі студентів зі спортсменами, які 
досягли успіхів на міжнародних змаганнях, прославивши Україну, що має 
великий виховний вплив. Для прикладу: у жовтні 2016 р. відбулась зустріч з 
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учасником Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, заслуженим майстром 
спорту України з академічного веслування, чемпіоном світу та Європи 
Олександром Надтокою, який розповів студентам про свій життєвий шлях і 
спортивні досягнення. 

Велика увага до розвитку спорту у ЗДМУ, пропаганда здорового 
способу життя і чудові умови для занять дають змогу на 90% укомплектувати 
збірні профспілкові команди медичних працівників студентами, викладачами 
та співробітниками нашого університету.  

 
ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

УНІВЕРСИТЕТУ 
 
Протягом 2017 року проводилися капітальні, поточні ремонти та 

ремонти власними силами, на які витрачено понад 15 млн. 643 тис. грн, 
зокрема: 

1. Навчальний корпус № 1 – силами підрядної організації почато 
капітальний ремонт вестибюлю цокольного поверху та холу першого 
поверху, ремонт покрівлі та поточний ремонт санвузла першого поверху. 
Силами будівельної групи відремонтовані: навчальні аудиторії на кафедрі 
фармакогнозії і ботаніки, кафедрі органічної та біоорганічної хімії, кафедра 
токсикологічної та неорганічної хімії, серверна. 

2. Навчальний корпус №2 – почато капітальний ремонт навчальних 
кімнат цокольного поверху. Підрядна організація виконує поточний ремонт 
ганку. Будівельна група виконала поточний ремонт сходового маршу №2, 
аудиторії на кафедрі нормальної фізіології. 

3. Навчальний корпус №3 – заплановане  облицювання фасаду 
касетами з утепленням. Будівельна група провела ремонти на кафедрі 
культурології та українознавства. 

4. Аудиторно-спортивний корпус – капітальний ремонт студентського 
актового залу, підрядна організація виконує поточний ремонт підвального 
приміщення. 

5. Навчально-лабораторний корпус з віварієм – капітальний ремонт 
виконує підрядна організація. 

6. Гуртожиток №1 – заміна ліфту, готується заміна віконних та дверних 
блоків. Підрядна організація виконає поточний ремонт кухонь на  
2-7 поверхах та ввід каналізації в підвалі. Будівельна група відремонтувала  
коридор  їдальні, медичний пункт. 

7. Гуртожиток №2 – силами будівельної групи відремонтовані 
дванадцять кімнат. 

8. Гуртожиток №3 – планується капітальний ремонт фасаду (утеплення) 
гуртожитку. Підрядна організація виконується поточний ремонт  покрівлі. 
Силами будівельної групи відремонтовані кімнати №32, 34. 
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9. Гуртожиток №4 – капітальний ремонт фасаду (утеплення) 
гуртожитку та поточний ремонт приміщень першого поверху. 

10. Гуртожиток №5 – заміна ліфта, капітальний ремонт покрівлі 
гуртожитку, поточний ремонт санвузлів 5 та 6 поверхів,  поточний ремонт 
каналізації. 

12. Студентська їдальня – розпочалася реконструкція приміщень 
частини другого поверху під симуляційно-тренінговий центр, фойє та 
санвузлів.  

13. Гараж – планується поточний ремонт гаража. 
Силами підрядної організації виконується капітальний ремонт доріг та  

тротуарів, планується капітальний благоустрій території ЗДМУ та 
капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж (частково). Виконано 
поточний ремонт оглядових каналізаційних та водопостачальних колодязів 
на території університету. 

Служба головного інженера проводить обстеження арматури системи 
водопостачання та системи опалення ЗДМУ. 

Озеленення університетського містечка: висаджено близько 120 шт. 
дерев та кущів. 
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НАГОРОДИ СПІВРОБІТНИКІВ ЗДМУ 
 

Трудовий колектив ЗДМУ 
1. Колектив ЗДМУ - Подяка виконавчого комітету Запорізької міської 

ради 2017р.; 
2. Колектив ЗДМУ - Грамота Запорізької облдержадміністрації 2017р. 

 
Ректорат 

1. Авраменко Микола Олександрович - перший проректор - орден  
«За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня 2016р. (55-років від  
Дня народження); 

2. Данилевич Катерина Миколаївна – заступник ректора з 
економічних питань - Грамота ректора 2016р.; 

3. Дейнега Людмила Сергіївна – головний бухгалтер – Грамота 
ректора 2016р.; 

4. Бавицька Наталя Миколаївна – заступник ректора з кадрових 
питань та режиму – Грамота Запорізької облдержадміністрації 2017р.; 

5. Підкович Наталя Василівна – помічник ректора – Грамота  
ректора 2017р.; 

6. Мельник Іван Володимирович – декан ІІ-го міжнародного 
факультету – орден «За заслуги перед Запорізьким краєм ІІІ ступеня» 2017р; 

7. Пряхін Олег Романович – декан ІІ-го фармацевтичного факультету – 
Почесна грамота обласної ради 2016 р. 

 
І медичний факультет 

1. Головаха Максим Леонідович – завідувач кафедри травматології та 
ортопедії – Почесна грамота обласної ради 2017р.; 

2. Волошин Микола Анатолійович – завідувач кафедри анатомії 
людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії – Грамота  
ректора 2017р.; 

3. Севальнєв Анатолій Іванович – завідувач кафедри загальної гігієни 
та екології – Грамота ректора 2017р.; 

4. Бєленічев Ігор Федорович – завідувач кафедри фармакології та 
медичної рецептури – Подяка ректора 2017р.; 

5. Козьолкін Олександр Анатолійович – завідувач кафедри нервових 
хвороб – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2017р.; 

6. Леженко Геннадій Олександрович – завідувач кафедри госпітальної 
педіатрії – Подяка Запорізької обласної державної адміністрації 2017р.; 

7. Федотов Валерій Павлович – завідувач кафедри дерматовенерології 
та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації 2017р.; 
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8. Чугунов Вадим Віталійович – завідувач кафедри психіатрії, 
психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології – 
Подяка Запорізької обласної державної адміністрації 2017р.; 

9. Разнатовська Олена Миколаївна – професор кафедри фтизіатрії і 
пульмонології – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації 2017р.; 

10. Гребняк Микола Петрович – професор кафедри загальної гігієни та 
екології – Подяка ректора 2017р.; 

11. Абрамов Андрій Володимирович – професор кафедри патологічної 
фізіології - Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської  
ради 2017р.; 

12. Курило Віталій Олексійович – професор кафедри психіатрії, 
психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології – 
Подяка Запорізької обласної державної адміністрації 2017р.; 

13. Пашкова Олена Єгорівна – доцент кафедри госпітальної педіатрії – 
Грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради 2017р.; 

14. Макуріна Галина Іванівна – доцент кафедри дерматовенерології та 
косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО – 
Грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради 2017р.; 

15. Візір Ірина Володимирівна – доцент кафедри нервових хвороб – 
Грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради 2017р.; 

16. Чугін Сергій Вячеславович – доцент кафедри анатомії людини, 
оперативної хірургії та топографічної анатомії – Грамота ректора 2017р.; 

17. Баштан Людмила Петрівна – доцент кафедри медицини катастроф, 
військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії – Подяка  
ректора 2017р.; 

18. Цибульська Таміла Євгенівна – доцент кафедри офтальмології – 
Подяка ректора 2017р.; 

19. Таранов Володимир Володимирович – доцент кафедри охорони 
здоров’я, соціальної медицини та лікарсько-трудової експертизи – Подяка 
ректора 2017р.; 

20. Василенко Гліб Володимирович – доцент кафедри патологічної 
фізіології - Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської  
ради 2017р.; 

21. Гиря Олена Максимівна – доцент кафедри госпітальної педіатрії - 
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації 2017р.; 

22. Самойлик Катерина Валеріївна – асистент кафедри госпітальної 
педіатрії – Грамота ректора 2017р.; 

23. Муляр Володимир Федорович – ст. викладач кафедри медицини 
катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії – 
Грамота ректора 2017р.; 

24. Лур’є Костянтин Ігорович – ст. викладач кафедри медицини 
катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії – 
Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 2017р. 
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ІІ медичний факультет 
1. Спахі Олег Володимирович – завідувач кафедри дитячої хірургії та 

анестезіології – Почесна грамота обласної ради 2017р. 
2. Усачова Олена Віталіївна – завідувач кафедри дитячих інфекційних 

хвороб – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації 2017р.; 

3. Клименко Володимир Микитович – завідувач кафедри 
факультетської хірургії – Грамота ректора 2017р.; 

4. Біленький Сергій Андрійович – доцент кафедри клінічної 
лабораторної діагностики – Грамота ректора 2017р.; 

5. Горбачова Світлана Василівна – доцент кафедри клінічної 
лабораторної діагностики – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я 
Запорізької облдержадміністрації 2017р.; 

6. Євтушенко Валентина Михайлівна – доцент кафедри гістології, 
цитології та ембріології – Почесна грамота Департаменту освіти і науки 
Запорізької облдержадміністрації 2017р.; 

7. Федосєєва Ольга Віталіївна – доцент кафедри гістології, цитології 
та ембріології – Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької  
міської ради 2017р.; 

8. Підкова Віра Ярославівна – доцент кафедри пропедевтики дитячих 
хвороб – Грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської  
ради 2017р.; 

9. Омельянчик Володимир Миколайович – доцент кафедри 
нормальної фізіології – Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької 
міської ради 2017р.; 

10. Жиленко Ірина Олександрівна – асистент кафедри факультетської 
педіатрії – Грамота ректора 2017р.; 

11. Шулятнікова Тетяна Володимирівна – асистент кафедри 
патологічної анатомії і судової медицини – Подяка ректора 2017р.; 

12. Кузнєцова Олена Дмитрівна – асистент кафедри факультетської 
педіатрії - Грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської  
ради 2017р.; 

13. Сіліна Єлизавета Андріївна – асистент кафедри дитячих 
інфекційних хвороб – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я 
Запорізької облдержадміністрації 2017р.; 

14. Піртя Галина Віталіївна – ст. лаборант кафедри нормальної 
фізіології – Подяка ректора 2017р.; 

15. Сиром’ятникова Зоя Анатоліївна – ст. лаборант кафедри 
факультетської хірургії – Подяка ректора 2017р.; 

16. Погоскіна Антоніна Олександрівна – лаборант кафедри 
інфекційних хвороб – Подяка ректора 2017р. 
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ІІІ медичний факультет 
1. Бурега Юрій Олексійович – доцент кафедри пропедевтичної та 

хірургічної стоматології – Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької 
міської ради 2017р.; 

2. Міщенко Олег Миколайович – доцент кафедри пропедевтичної та 
хірургічної стоматології – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я 
Запорізької облдержадміністрації 2017р.; 

3. Маслова Ірина Миколаївна – асистент кафедри пропедевтичної та 
хірургічної стоматології – Почесна грамота Департаменту освіти і науки 
Запорізької облдержадміністрації 2017р. 

 
І фармацевтичний факультет 

1. Александрова Катерина Вячеславівна – завідувач кафедри біохімії 
та лабораторної діагностики – Почесна грамота виконавчого комітету 
Запорізької міської ради 2016р.; 

2. Васюк Світлана Олександрівна – зав. кафедри аналітичної хімії - 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
2016р.; 

3. Ляшко Тетяна Василівна – лаборант кафедри аналітичної хімії – 
Подяка ректора 2016р.; 

4. Книш Євгеній Григорович – зав. кафедри управління і економіки 
фармації, медичного та фармацевтичного правознавства – Почесна грамота 
виконавчого комітету Запорізької міської ради 2016р.; 

5. Кучеренко Людмила Іванівна – зав. кафедри фармацевтичної хімії – 
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації 2016р.; 

6. Демченко Вікторія Олександрівна – доцент кафедри управління і 
економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства – Грамота 
ректора 2016р.; 

7. Червоненко Наталія Михайлівна – доцент кафедри управління і 
економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства – Грамота 
ректора 2016р.; 

8. Бурлака Богдан Сергійович – доцент кафедри технології ліків – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
2016р.; 

9. Алєксєєва Ірина Миколаївна – доцент кафедри управління і 
економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства – Почесна 
грамота обласної ради 2016р.; 

10. Бірюк Ірина Авенірівна – доцент кафедри технології ліків –  
Подяка ректора 2016р.; 

11. Портна Олена Олексіївна – доцент кафедри фармацевтичної хімії – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
2016р.; 

12. Черковська Людмила Григорівна – доцент кафедри фармацевтичної 
хімії – Подяка ректора 2016р.; 
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13. Пухальська Ірина Олександрівна – доцент кафедри технології  
ліків – Подяка ректора 2016р.; 

14. Ткаченко Наталя Олександрівна – доцент кафедри управління і 
економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства – Почесна 
грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації 
2016р.; 

15. Саранча Ольга Миколаївна – ст. лаборант кафедри фармацевтичної 
хімії – Подяка ректора 2016р. 

 
ІІ фармацевтичний факультет 

1. Каплаушенко Андрій Григорович – зав. кафедри фізколоїдної  
хімії – Почесна Грамота МОЗ України 2016р.; 

2. Коваленко Сергій Іванович – зав. кафедри органічної і біоорганічної 
хімії – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 2016р.; 

3. Одинцова Віра Миколаївна – доцент кафедри фармакогнозії, 
фармакології та ботаніки – Почесна Грамота МОЗ України 2016р.; 

4. Корнієвський Юрій Іванович – доцент кафедри фармакогнозії, 
фармакології та ботаніки – Грамота ректора 2016р.; 

5. Денисенко Ольга Миколаївна – доцент кафедри фармакогнозії, 
фармакології та ботаніки – Подяка ректора 2016р.; 

6. Корнієвська Валентина Григорівна – доцент кафедри фармакогнозії, 
фармакології та ботаніки – Почесна грамота Департаменту освіти і науки 
Запорізької облдержадміністрації 2016р.; 

7. Білий Андрій Костянтинович – ст. викладач кафедри органічної і 
біоорганічної хімії – Грамота ректора 2016р. 

 
І міжнародний факультет 

1. Михалюк Євген Леонідович – зав. кафедри фізичної реабілітації, 
спортивної медицини, фіз. виховання і здоров’я – орден «За заслуги перед 
Запорізьким краєм ІІІ ступеня» 2017р.; 

2. Турган Ольга Дмитрівна – завідувач кафедри культурології та 
українознавства – Подяка Запорізької обласної державної адміністрації 
2017р.; 

3. Малахова Світлана Миколаївна – доцент кафедри фізичної 
реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і здоров’я – Почесна 
грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації 
2017 р.; 

4. Іванченко Олена Зенонівна – доцент кафедри медичної фізики, 
біофізики та вищої математики – Почесна грамота Департаменту освіти і 
науки Запорізької облдержадміністрації 2017р.; 

5. Мельнікова Оксана Зенонівна – доцент кафедри медичної фізики, 
біофізики та вищої математики – Грамота ректора 2017р. 
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ІІ міжнародний факультет 
1. Гордієнко Олена В’ячеславівна – доцент кафедри іноземних мов – 

Грамота ректора 2017р.; 
2. Сазанович Лариса Вікторівна – доцент кафедри іноземних мов – 

Подяка ректора 2017р.; 
3. Васильчук Наталія Григорівна – асистент кафедри медбіології, 

паразитології та генетики – Подяка ректора 2017р. 
 

Факультет післядипломної освіти 
1. Боярська Людмила Миколаївна – зав. кафедри дитячих хвороб – 

Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІ ступеня 2016р.; 
2. Барковський Дмитро Євгенович – професор кафедри акушерства, 

гінекології та репродуктивної медицини ФПО – Грамота ректора 2017р.; 
3.  Гетало Ольга Володимирівна – доцент кафедри клінічної фармації, 

фармакотерапії та УЕФ – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 2016р.; 

4.  Шарапова Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри фармакогнозії, 
фармхімії і технології ліків – Почесна Грамота МОЗ України 2016р.; 

5.  Смойловська Галина Павлівна – доцент кафедри фармакогнозії, 
фармхімії і технології ліків – Грамота ректора 2016р.; 

6.  Пахомова Світлана Петрівна – доцент кафедри сімейної медицини, 
терапії та кардіології ФПО – Почесна грамота виконавчого комітету 
Запорізької міської ради 2017р.; 

7.  Колесник Михайло Юрійович – доцент кафедри сімейної медицини, 
терапії та кардіології ФПО – Почесна грамота Департаменту освіти і науки 
Запорізької облдержадміністрації 2017р.; 

8.  Нікіфоров Олег Анатолійович – доцент кафедри акушерства, 
гінекології та репродуктивної медицини ФПО – Грамота ректора 2017р.; 

9.  Дмитрякова Галина Миколаївна – асистент кафедри дитячих  
хвороб – Грамота ректора 2017р.; 

10.  Кабаченко Олена Володимирівна – асистент кафедри акушерства, 
гінекології та репродуктивної медицини ФПО – Почесна грамота 
Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації 2017р.; 

11.  Берест Галина Григорівна – ст. викладач кафедри фармакогнозії, 
фармхімії і технології ліків - Почесна грамота виконавчого комітету 
Запорізької міської ради 2016р.; 

12.  Мехоношина Олена Олексіївна – інспектор деканату ФПО – Подяка 
ректора 2017р. 

 
Медичний коледж ЗДМУ 

1.  Арефіна Вікторія Олександрівна – викладач мед. коледжу ЗДМУ – 
Грамота ректора 2016р.; 

2.  Іванкіна Наталія Миколаївна – викладач мед. коледжу ЗДМУ – 
Грамота ректора 2016р.; 
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3.  Шафранська Тетяна Юріївна – викладач мед. коледжу ЗДМУ – 
Грамота ректора 2016р. 

4.  Каплаушенко Тетяна Миколаївна – викладач мед. коледжу ЗДМУ – 
Подяка ректора 2016р.; 

5.  Білобородова Віталіна Анатоліївна – викладач клінічних дисциплін 
медичного коледжу Запорізького державного медичного університету – 
Грамота Департаменту охорони здоров’я  Запорізької облдержадміністрації 
2017р.; 

6.  Закусилова Тетяна Олександрівна – заступник директора з виховної 
роботи медичного коледжу Запорізького державного медичного університету – 
Грамота ректора 2017р. 

7.  Носенко Микола Миколайович – робітник з комплексного 
обслуговування і ремонту будівель, споруд і обладнання медичного коледжу 
Запорізького державного медичного університету – Подяка ректора 2017р. 

 
ННМЦ «Університетська клініка» 

1. Салівон-Гончаренко Анастасія Анатоліївна – завідувач 
діагностичного відділення ННМЦ «Університетська клініка» – Грамота 
Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації 2017р; 

2. Нікуліна Наталія Олексіївна – лікар-невропатолог неврологічного 
відділення ННМЦ «Університетська клініка» – Грамота Департаменту 
охорони здоров’я  Запорізької облдержадміністрації 2017р; 

3. Водоп’янова Марія Костянтинівна – лікар-терапевт поліклініки 
ННМЦ «Університетська клініка» – Грамота ректора 2017р.; 

4. Макарова Альбіна Валентинівна – сестра медична кабінету 
терапевта поліклініки ННМЦ «Університетська клініка» – Грамота ректора 
2017р.; 

5. Йожикова Тетяна Василівна – старша сестра медична 
неврологічного відділення ННМЦ «Університетська клініка» – Грамота 
ректора 2017р.; 

6. Черноморець Ольга Дмитрівна – старша сестра медична відділення 
відновлювального лікування ННМЦ «Університетська клініка» – Подяка 
ректора 2017р.; 

7. Глуха Зінаїда Миколаївна – молодша медична сестра 
рентгенологічного кабінету поліклініки ННМЦ «Університетська клініка» – 
Подяка ректора 2017р.; 

8. Олійник Людмила Олександрівна – сестра-господиня 
кардіологічного відділення ННМЦ «Університетська клініка» – Подяка 
ректора 2017р. 

 
Редакційно-видавничий відділ 

1. Картолапова Галина Мар’янівна – спеціаліст 1 категорії редакційно-
видавничого відділу – Подяка ректора 2017р. 
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Планово-фінансовий відділ 
1. Умріхіна Яна Миколаївна – начальник планово-фінансового  

відділу – Подяка ректора 2017р. 
 

Бухгалтерія 
1. Антонюк Людмила Федорівна – заступника головного бухгалтера – 

Грамота ректора 2017р.; 
2. Приходько Світлана Іванівна – провідний спеціаліст бухгалтерії – 

Подяка ректора 2017р. 
 

Навчальний відділ 
1. Шафоростова Наталія Костянтинівна – спеціаліст 1 категорії 

навчального відділу – Грамота ректора 2017р. 
 

Відділ навчально-методичного забезпечення та  
підвищення кваліфікації викладачів 

1. Кіяшко Інна Олександрівна – завідувач методкабінетом відділу 
навчально-методичного забезпечення та підвищення кваліфікації викладачів – 
Подяка ректора 2017р. 

 
Відділ публічних закупівель 

1. Григоренко Вікторія Ігорівна – провідний спеціаліст відділу 
публічних закупівель – Подяка ректора 2017р. 

 
Бібліотека 

1. Тернових Катерина Олександрівна – завідувач сектору читальних 
залів – Грамота ректора 2017р.; 

2. Антонова Олександра Сергіївна – бібліотекар 1 категорії сектору 
підтримки автоматизованої бібліотечної системи – Подяка ректора 2017р. 

 
Висококваліфіковані робітники 

1. Уляшев Віталій Анатолійович – слюсар-сантехнік – Подяка ректора 
2017р.; 

2. Левченко Микола Кузьмич – слюсар-сантехнік - Подяка ректора. 
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ДЛЯ НОТАТОК 
 
 
 
 

  



168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Рекомендовано до друку
	Вченою радою Запорізького державного медичного університету
	від 22.06.2017р., протокол № 13.
	ЗМІСТ
	З ХРОНІКИ УНІВЕРСИТЕТУ
	ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ
	ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
	НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
	ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
	ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ЇХ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
	НАЙВАГОМІШІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ
	РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ
	В Інституті клінічної патології людини з використанням сучасних імуногістохімічних, гістохімічних і патогістологічних методик виконано 21199 досліджень (з них 5018 імуногістохімічних досліджень) біопсійно-операційного матеріалу у 2768 хворих. Виконува...
	ВИНАХІДНИЦЬКА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
	ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ФОРУМІВ
	НАУКОВЕ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
	НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
	МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНЦТВО
	ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
	ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ
	РОЗВИТОК НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
	СПІЛЬНА РОБОТА З УСТАНОВАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
	НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА»
	МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ
	Інформація про працевлаштування випускників 2016 року

	ГУМАНІТАРНА ОСВІТА, ВИХОВНА ОСВІТА, ВИХОВНА РОБОТА, СОЦІАЛЬНА СФЕРА
	СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ ЗДМУ
	ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ
	НАГОРОДИ СПІВРОБІТНИКІВ ЗДМУ



