
Запорізький державний  Запорізький державний  
медичний університетмедичний університет

ЗвЗвіт ректора ЗДМУ професора Колесника Ю.М.іт ректора ЗДМУ професора Колесника Ю.М.

про виконання умов контракту за про виконання умов контракту за 20172017 рікрік



Випуск-2017
Медичні факультети:

Лікувальна справа 184 (держзамовлення)
191 (контракт)

Іноземні студенти 169 (контракт)

Педіатрія 88 (держзамовлення)
37 (контракт)

Стоматологія 3 (держзамовлення)
56 (контракт)

Іноземні студенти 11 (контракт)

Лабораторна діагностика

(бакалавр)

28 (контракт)

Лабораторна діагностика

(магістр)
11 (контракт)

Всього 778 студентів



Випуск-2017
Фармацевтичні факультети:

Фармація
114 (контракт) - денна форма
399 (контракт) - заочна форма

Іноземні студенти
39 (контракт) - денна форма

3 (контракт) – заочна форма

Технології парфумерно-

косметичних засобів

15 (контракт) - денна форма

49 (контракт) – заочна форма

Іноземні студенти 1 (контракт) – заочна форма

Всього 620 студентів

Загалом випуск 2017
року

1398 випускників





Підготовча робота колективу університету до 
вступної кампанії 2017

Ліцензування другого (маґістерського) і
третього (освітньо-наукового) рівнів вищої
освіти спеціальності 228 «Педіатрія»

Ліцензування третього (освітньо-наукового) рівня
спеціальності 221 «Стоматологія»

Започаткування першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти нової спеціальності 227 «Фізична

терапія, ерготерапія»

Відновлення набору на освітню програму
«Технології парфумерно-косметичних засобів» в
межах спеціальності 226 «Фармація,

промисловафармація»



ЗНО: 2016 і 2017 рр.

Реґіональний коефіцієнт
(для Запоріжжя - 1,02).

Сільський коефіцієнт: 1,02 – для осіб,
які зареєстровані у сільських населених
пунктах і здобули освіту на їх території

у рік вступу.

Особливості вступної кампанії 2017

Третійрік поспіль
у ЗДМУ приймали

сертифікати з 
балами не менше

130 балів на 

спеціальності:

«Медицина»

«Педіатрія»

«Стоматологія»

9 заяв на 4
бюджетні 
спеціальності

Вперше участь у 
широкому конкурсі



Кількість поданих заяв



Зараховано до ЗДМУ 2016 р. - 1915
2017 р. -

2156

Бюджет
Медицина 323 315
Педіатрія - 41
Стоматологія 4 2
Всього на бюджет 327 358

Контракт
Медицина (І курс) 146 116
Медицина (ІІ курс) 52 126
Педіатрія 21 (ІІ курс) 11 (І курс)

Стоматологія (І курс) 57 47
Стоматологія (ІІ курс) - 13
Лаб. діагностика (б) І курс 18 40
Лаб. діагностика (б) ІІ курс 6 3
Фармація (денна І курс) 160 87
Фармація(денна ІІ курс) 12 6
ТПКЗ денна - 15
Лабораторна діагностика (магістр) 15 25
Фізична терапія, ерготерапія (бакалавр) - 53
Всього на контракт 487 542

Заочна форма навчання
Всього на заочну форму 446 382
Всього вітчизняних  студентів 1260 1282
Всього іноземних студентів 490 (ІІ) + 165 (І) 634(ІІ) + 

240(І)



Кількість зарахованих у 2017 р. на спеціальність «Фізична

терапія, ерготерапія» у ВНЗ м. Запоріжжя

ХННРА - Хортицька національна навчально-реабілітаційна

академія; КПУ - Класичний приватний університет



Спеціальність

План набору

(2016) /    max 

(2017)

Зараховано Прохідні бали

2016 2017 2016 2017 2016 2017

«Медицина» 375 355 323 315 157,85 169,626

«Педіатрія» - 45 - 41 - 165,036

«Стоматологія» 4 4 4 2 181,4 197,88

Всього 379 404 327 358 169,625 177,514

Кількість зарахованих до ЗДМУ  і прохідні бали на 

бюджетні спеціальності 

у порівнянні з минулим роком.



Невиконання вступниками вимог до зарахування на спеціальності

«Педіатрія» у порівнянні з іншими ВНЗ



Прохідні бали зарахованих на контракт у медичних ВНЗ у 2017 році.

ВНЗ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

МЕДИЦИНА ПЕДІАТРІЯ СТОМАТОЛОГІЯ

ЗДМУ 144,330 143,004 142,8

ОНМУ 140,390 - 139,889

ДДМА 140,148 - 135,421

НМУ 128,2 126,1 136,1

ХНМУ 127,735 121,604 121,705

ВНМУ 126,378 125,664 118,422

БДМУ 124,644 - 117,096

І-ФНМУ 120,894 116,382 135,354

ТДМУ 120,105 - 126,378

ЛДМУ 113,609 - 123,703

ДНМУ 113,3 149,659 114,536

УМСА 112,812 127,806 119,901

ЛНМУ 105,646 130,593 106,858



№ 

з/п

ВНЗ 2016 2017

Фармація 1 курс Фармація1 курс

1. НФАУ 230 183

2. ЗДМУ 160 87

3. НМУ 76 80

4. ВНМУ 56 35

5. ЛНМУ 83 70

6. БДМУ 75 58

7. І-ФНМУ 39 42

8. ТДМУ 58 61

9. ДДМА 10 9

10. ОНМУ 65 59

11. ДНМУ 14 13

12. ЛДМУ 8 5

Кількість зарахованих на  спеціальність «Фармація»  

у 2016, 2017 роках 



Набір іноземних громадян
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Лідери українських ВНЗ за 
чисельністю іноземних студентів



137 218 261 240
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Всього

(+дин.):
5597

5968 

(+371)

6177 

(+209)

6373 

(+196)
6510 
(+137)

7098 
(+588)

7801 

(+703)

8233 

(+432)

8949

(+716)

9126

(+177)

Вітч.студ. 4501 4794 4989 5218 5300 5647 5984 6397 6544 6695

- ден.фор

ма
2696 2811 2945 3093 3178 3515

3773 4275 4588 4573

- з.форма 1805 1983 2044 2125 2122 2132 2211 2122 2112 2068

Іноз.студ. 1048 1127 1142 1068 1116 1308 1619 1722 2066 2318

48 47 46 87 94 143 198 114 183 167

Контингент студентів 
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За  останні 5 років зросла
- кількість викладачів - з 589 до 764 осіб
- кількість докторів наук/професорів - з 99 до 125
- кількість кандидатів наук - з 374 до 475



У 2017 році отримали звання
Професора

� 1. Рекалов Дмитро Геннадійович – професор кафедри внутрішніх 
хвороб 3

� 2. Никоненко Андрій Олександрович – професор кафедри 
госпітальної хірургії

� 3. Клименко Андрій Володимирович – професор кафедри 
факультетської хірургії

Доцента
� 1. Резніченко Наталія Юріївна – доцент кафедри дерматовенерології

та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини 
ФПО

� 2. Гайдаржі Євген Іванович – доцент кафедри госпітальної хірургії
� 3. Пахольчук Ольга Петрівна – доцент кафедри факультетської 

педіатрії
� 4. Садомов Антон Сергійович – доцент кафедри внутрішніх хвороб 2
� 5. Тєлушко Ярослав Володимирович – доцент кафедри медицини 

катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної 
терапії



5 справ працівників на присвоєння 
звання знаходяться в МОН

На присвоєння звання професор 

� Григор’єва Олена Анатоліївна – завідувач кафедри 
анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної 
анатомії

На присвоєння звання доцент

� Шкода Олександр Станіславович – доцент кафедри 
біологічної хімії

� Каменщик Андрій Володимирович – доцент кафедри 
госпітальної педіатрії

� Мєдвєдкова Світлана Олександрівна – доцент кафедри 
нервових хвороб

� Баударбекова Мєруерт Монтаївна – доцент кафедри 
патологічної анатомії і судової медицини



Обрані у 2017 році на посади: 
Професора

� Колеснік Олексій Петрович Онкології та онкохірургії
� Кисельов Сергій Михайлович Внутрішніх хвороб 1

Доцента
� Демченко Аліна Вікторівнасімейної медицини, терапії та кардіології ФПО
� Щербина Роман Олександрович токсикологічної і неорганічної хімії
� Кузнєцов Антон Анатолійович нервових хвороб
� Качан Ігор Сергійовичсімейної медицини, терапії та кардіології ФПО
� Мирний Сергій Петрович медицини катастроф, військової медицини, 

анестезіології та інтенсивної терапії
� Амро Ірина Геннадіївна акушерства і гінекології
� Іваненко Тарас Васильович патологічної фізіології
� Сафонов Андрій Андрійович токсикологічної і неорганічної хімії
� Хромильова Ольга Володимирівна фармацевтичної хімії
� Різник Ольга Іванівна Охорони здоров’я, соціальної медицини та 

лікарсько-трудової експертизи
� Федорченко  Руслана Анатоліївна загальної гігієни та екології
� Конакова Ольга Володимирівна Дитячих інфекційних хвороб
� Коваленко Андрій Вячеславович (Лука) Охорони здоров’я, соціальної 

медицини та лікарсько-трудової експертизи
� Поліщук Наталія Миколаївна Мікробіології, вірусології та імунології
� Білий Андрій Костянтинович органічної і біоорганічної хімії
� Лур’є Костянтин Ігорович медицини катастроф, військової медицини, 

анестезіології та інтенсивної терапії



КРОККРОК 1 ВНЗ ЗДМУ Позитив ЗДМУ

Національний 
показник 
результатів 

↓ ↓ Стоматологія - 71,5 % /нац.63,7 %/
ЛС                  - 74,2 % /нац.71,3 %/

Фармація       - 69,0 % /нац.65,6 % /

Кількість
студентів, які не 

склали КРОК

↑ ↑ ЛС                  - 13,1 % /нац.18,4 %/
ЛС англ.         - 27,0 % /нац.44,8 %/

ЛС рос.           - 69,41 % /нац.72,7 %/
Стоматологія - 11,67 /нац.34,6 %/

Стомат. іноз.   - 66,7% /нац.74,0 %/

Фармація        - 24,3% /нац.32,4 %/
Фармація іноз.- 82,9 /нац.86,2 %/

КРОК 2 ВНЗ ЗДМУ Позитив ЗДМУ

Національний 
показник 
результатів 

↓ ↓ ЛС                    - 78,1 /нац.77,8/
Стоматологія    - 78,0 /нац.77,1/

Кількість
студентів, які не 

склали КРОК

↑ ↑ Лс - 3,85% /нац.4,8/
ЛС англ.            - 6,76% /нац.14,2/

Лс рос.               - 6,06% /нац.27,6/
Фарм. іноз.        - 21,15 /нац.35,9/

Стоматологія    - 3,28% /нац.9,2%/



Крок -3. Кращий результат по Україні



НАВЧАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ ЗДМУ 
8 факультетів:

І медичний

ІІ медичний

ІІІ медичний

І фармацевтичний

ІІ фармацевтичний

І міжнародний

ІІ міжнародний

післядипломної освіти

61 кафедра 

фундаментально-

теоретичного;

медичного;

фармацевтичного;

стоматологічного;

гуманітарного профілю.

Медичний коледж

Центр тестування; 
Центр довузівської підготовки;
Центр дистанційної освіти

і телемедицини;
Центр комп’ютерних
технологій;
Центр видавничої діяльності;

Навчальний відділ ;
Відділ навчально-методичного
забезпечення та підвищення
кваліфікації викладачів;
Відділ сприяння
працевлаштуванню;
Бібліотека



2017 – рік новітніх освітніх 
технологій і навчально-методичної 
роботи 
� 117 онлайн курсів за вибором

� 203 онлайн курси з самостійної роботи студентів

� АСУ (електронний журнал, електронний деканат)



Придбано 3 інтерактивні панелі діагоналлю 70 
дюймів, що поєднують функції інтерактивного
дисплея з вбудованим Windows комп’ютером



Новітні технології навчання



Новітні технології = дисципліна і 
успішність 
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Незважаючи на зростання контингенту, сума 
отриманих коштів за відпрацювання зменшується

1 707 355,50

1 632 172,20

1 548 582,32

надходження за відпрацювання

2015 2016 2017

8162

8449

8801

Середній контингент студентів



Впровадження української мови в
навчальний та науковий процес
� Курси підвищення кваліфікації для викладачів

� 20 онлайн-курсів для викладачів та студентів

� Навчання іноземних студентів українською

� Другий рік поспіль ректорський диктант для 
першокурсників

� Радіодиктант національної єдності



Англійська мова для науки і освіти 

� Курси англійської мови – 21 група, понад 500 
слухачів

� 25 викладачів університету підтвердили свій 
високий рівень знання англійської, склавши 
відповідні іспити і отримали сертифікат В2

� 5 викладачів отримали сертифікат В1.

� Найвищі рівні володіння англійською – С1-С2 
підтвердили 8 викладачів.

� 230 викладачів у 2017 р. отримали сертифікати 
курсів і викладають англійською мовою. 



Кафедри активно створюють власні 
сайти



Університет нарощує свою 
присутність в Інтернеті:
� zsmu.edu.ua

� int.zsmu.edu.ua

� dl.zsmu.edu.ua

� lib.zsmu.edu.ua

� uk.zp.ua

� babykrok.com.ua

� zmj.zsmu.edu.ua

� pat.zsmu.edu.ua

� pharmed.zsmu.edu.ua

� portal.zsmu.zp.ua/

� youtube.com/channel/UCXypP_k7g6zJI2HiVMyOuzQ



У 2017 : створено сайт бібліотеки, 
оновлено сайт Університетської клініки,  
запроваджена трансляція з 12 веб-камер



Офіційний сайт ЗДМУ
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Іномовні локації сайту: 
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Школа молодого викладача



�� видано 20 монографій, 9 підручників видано 20 монографій, 9 підручників (4 (4 –– з з 
грифом МОН та МОЗ України, 3 грифом МОН та МОЗ України, 3 –– затверджені затверджені 
вченою радою) (у 2016 році 7 монографій і 8 вченою радою) (у 2016 році 7 монографій і 8 
підручників); підручників); 

�� видано 45 навчальних посібниківвидано 45 навчальних посібників (22 (22 –– з з 
грифом МОН та МОЗ України) (у 2016 році 24 грифом МОН та МОЗ України) (у 2016 році 24 
навчальних посібників) навчальних посібників) та 1 програма та 1 програма 
навчальної дисциплінинавчальної дисципліни
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Забезпеченість бібліотеки ЗДМУ літературою

� Видань на 1 студента - 147 
прим.

� Поповнення репозитарію -
6788 документів (навчально-
методичних - 1589).

� Забезпечення
україномовними
підручниками:

- 2017 р. - придбано 5200 екз. 
(800 тис. грн.)

- за 5 р. – придбано ˃ 10 екз. 
українською мовою (2 млн. 
грн.)

УМОВИ ДЛЯ РОБОТИ У 
БІБІЛОТЕЦІ:

- 650 посадкових місць;

- закуплено нові меблі - 65 000 
грн.

2014 2015 2016 2017

Загальний обсяг
фонду (прим.)

1 223 
537

1 233 
060

1 244 
183

1 255 
045  ↑

- паперові видання 555 
854

560 
763

567 
490

575 654

- електронні видання 667 
683

672 
297

676 
693

679 391

з них власні
електронні видання

194 
753

199 
367

203 
763

206 461 
↑

- навчальні видання 830 
356

834 
068

840 
148

848616

- наукові видання 393 
181

398 
477

404 
035

406429

Витрачено коштів
всього:

401 
716

2 968 
162 

(+іноз.)

2 968 
228 

(+іноз.)

1 494 
021



Використання електронних наукових баз 
даних

ПЕРЕДПЛАЧЕНО на 2017 р.:
� доступ до баз даних та онлайн платформи Thomson Reuters Web of

Science - 115 тис.грн. 
� галузеві видання для навчального та управлінського процесів – 6 

тис.грн.
ОТРИМАНО БЕЗКОШТОВНІ ТРІАЛ-ДОСТУПИ ДО ЗАРУБІЖНИХ БАЗ 
ДАНИХ: 
� eBook Clinical Collection, від компанії EBSCO (видавництва: Wiley, 

Clinical Publishing Oxford та ін.);
� Британський медичний журнал надав доступ до 2 ресурсів - MJ Best

Practice та BMJ Learning;
� East View Information Services - колекція періодичних видань з 

медицини та фармації; 
� roQuest Biological Science Collection – колекція повнотекстових статей 

з біології; 
� PSpringer Nature – періодичні видання;
� Polpred.com. - повнотекстові новини 600 інформаційних агенств 235 

країн (мегапроекти науки, дослідження, експертні оцінки, прогнози, 
гранти, конкурси, атестації, конференції та дискусії).



Післядипломна освіта

�Повністю змінено керівництво 
факультету післядипломної освіти

Зміни на краще: 

�Збільшення контингенту

�Запровадження новітніх форм і 
методів освіти

�Запоровадження нових курсів ТУ і 
ПАЦ

�Розширення географії виїзних курсів 



На 5,3% збільшився  контингент ФПО у 2017-2018 
н.р.
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На   29%   більше зараховано лікарів-інтернів у 

2017 р.,

порівняно з минулим роком 

187

242

113

139

76

102
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на 29%

на 34%
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На   10% більше зараховано провізорів-інтернів

у 2017 р., порівняно з минулим роком

523

583

490

500
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540

550

560

570

580

590

2016 2017

на 10%
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на 2,4%

538 551

Контингент слухачів курсів за 
напрямом медицина збільшився в 
порівнянні з минулим роком на 
2,4%
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В р вся самостійна робота провізорів інтернів за

завершується “Загальна фармація”.

В 2017 р. вся самостійна робота провізорів інтернів за

спеціальністю «Загальна фармація» розміщена на

інформаційній платформі EdX

� опубліковано 6 он-лайн курсів

� записано 19 відео-лекцій

� на інформаційній платформі EdX створений ПАЦ

«Управління та організація економікою фармації »,

завершується “Загальна фармація”.



На кафедрах медичного напряму самостійна робота

переведена у формат он-лайн курсів

Створені мультимедійні медіа-центри на кафедрах:

Дитячих хвороб ФПО

Акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО

Сімейної медицини, терапії та кардіології ФПО



Виїзні передатестаційні цикли 
від ФПО 

� Проведено 12 виїзних курсів у Миколаєві, 
Черкасах, Херсоні, Кропивницькому, Дніпрі, 
на яких підвищили кваліфікацію 1319
слухачів 



Всі кафедри факультету мають інтерактивну сторінку в

соціальній мережі «Facebook»
На кафедрі дитячих хворобФПО працює сайт “Шаги к здоровью”



НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ ЗДМУ
ІНСТИТУТІНСТИТУТ КЛІНІЧНОЇКЛІНІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇПАТОЛОГІЇ ЛЮДИНИЛЮДИНИ

НДІ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

НАВЧАЛЬНИЙМЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР

СЕРТИФІКАЦІЙНО-ІСПИТОВА ЛАБОРАТОРІЯ

парфумерно-косметичних і побутових товарів

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

ВІДДІЛ PhD-АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР

СЛУЖБА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

та трансферу технологій

МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА

МІЖКАФЕРАЛЬНІ НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ



Найвагоміші досягнення 2017 року



Журнали ЗДМУ 

ZAPOROZHYE MEDICAL JOURNAL –

289 СТАТЕЙ

PATHOLOGIA – 111 СТАТЕЙ 



Стабільно зростають показники наукових
журналів ЗДМУ в Index Copernicus

2013 2014 2015 2016

«Запорожский 

медицинский 

журнал»  

5.60 5.02 74.22 84,43

«Патологія»  5.58 4.93 67.64 82,58

«Актуальні

питання

фармацевтичної і 

медичної науки 

та практики»

- 6.06 66.30 80,68



Індекс Гірша ЗДМУ за даними
Web of Science - 12

55

Кількість 
публікацій у 
виданнях Web 
of Science

Кількість 
цитувань у 
Web of 
Science

Середня 
кількість 
цитувань за рік h-index

1113 1179 1,06 12



Рейтинг ЗДМУ у Scopus

Дата рейтингу Кількість

публікацій

Кількість 

цитувань

Індекс Гірша

12.11.12 99 90 4

15.10.13 107 137 5

22.12.14 148 238 6

16.07.15 149 296 7

09.12.16 201 522 11

05.04.17 210 589 11

Грудень 2017 р. – 248 публікацій співробітників ЗДМУ



Академічна доброчесність: 
з 500 документів, перевірених у системі 
STRIKEPLAGIARISM.COM 5% (24 документи)
мали некоректні запозичення, 20% потребували
прискіпливої уваги рецензентів

№ SIM_FACTOR_RA

NGE

Кількість документів DOCUMENTS_PERCENTAGE

1 0% - 20% 379 75.8 %

2 20% - 40% 97 19.4 %

3 40% - 60% 15 3.0 %

4 60% - 80% 9 1.8 %

5 80% - 100% 0 0.0 %



План підготовки докторів та 
кандидатів наук виконано 

2

30

Захищені дисертації докторські 
кандидатські 

40

132

Виконуються 

12

32

Докторські Кандидатські 

Заплановані



• Видано 10 інформаційних листів та 1 
методрекомендацію з діагностики і лікування

• проведено 14 Всеукраїнських науково-практичних 
конференцій (у 2016 році – 16 конференцій).



Фінансування наукової діяльності: 
28 032 900 грн 
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За  виконання
госпрозрахункових
робіт - 554 788 грн. 
(у 2016 р – 758,9 тис. 
грн.).

• Обладнання – 19 798 438 грн.
• Реактиви – 6 498 620 грн 
• Телепанелі і 
комп’ютерні комплектуючі –

1 181 000 грн. 



МОЗ України виділив з держбюджету 
на виконання НДР 1 804,83 тис. грн. 
(у 2016 р. – 223,13 тис. грн.

Фінансування з держбюджету

фундаментальні дослідження

прикладні дослідження

охорона прав інтелектуальної власності



Програма підтримки здобувачів 
вченого звання і наукового ступеня 

У 2017 році витрачено 1 844,0 тис. грн.:
• публікація статей у журналах ЗДМУ – 96,5 тис.грн.
• премії за своєчасний захист дисертацій: - 249,5 

тис.грн.
• надбавки за складність і напруженість під час 
виконання дисертацій – 1 498,0 тис.грн.



63

Введена в експлуатацію нова лабораторія 
функціональної патофізіології з сучасним 
обладнанням для неінвазивного
функціонального обстеження 
лабораторних тварин.



аналітичний комплекс на базі газового хроматомас-спектрометра Agilent 7890B 
(6 724 868 грн.), мікрохвильова лабораторна станція синтезу (1 627 050 грн.), 

мікроцентрифуга (57 780 грн.), ваги електронні (33 600 грн.), три верхньопривідні
мішалки LLG-uni-STIRRER OH2 (76 860 грн.), вортекс мішалка uniTEXER (9 138 

грн).; ваги електронні OHAUS PA 214C (33 600 грн.) 

Для кафедр фармацевтичного факультету 
придбано обладнання на суму 8 562 896 грн:
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Унікальне 
тораскопічне
обладнання 



Для кафедри патанатомії придбано 
обладнання на суму 3 823 645 грн
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мікроскоп AxioScope A1 з системою 

документування (930 000 грн.),
ультрамікротом POWER TOM - США ( 2 860 

645 грн.), 
вакуумний насос (33 000 грн ); 



реанімаційно-хірургічний монітор ЮМ 300 1-15 

пацієнта (566 370 грн.), 

тораскопічна ендоскопічна стійка (2 799 013 грн.), 

симуляційнийманекен дорослої людини «Саймон» 

для серцево-легеневої реанімації (83 889 грн.). 

Для кафедри медицини 
катастроф придбано обладнання 
на суму 3 449 272 грн.



мікроскоп Primo Star з системою 
документування (109 000 грн.); 

електронейроміограф (150 000 грн.), 

комплекс електрокардіографічний  

(43 900 грн.) 

Для кафедри нормальної фізіології – на суму 392 
900 грн.,
для кафедри лабораторної діагностики – на суму 
109 000 грн. придбано обладнання:  

мікроскоп Primo Star з системою 
документування  



рідинний циркуляційний термостат (39 000 грн.); 

млин лабораторний ЛМ 202 з охолодженням (50 400 грн.);

дві пневматичні установки УК-40-2М (23 600 грн.); 

шафа витяжна (23 592 грн.).

Для кафедри технології ліків 
придбано обладнання на суму 
141 592 грн. 
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вакуумний насос LABORT SD N
842.3 FT 

насос мембранний (103 703 
грн.), 

магнітна мішалка MSH-30D-Set 

(28 350 грн.)

Для кафедри органічної хімії 
придбано обладнання на суму 
132 053 грн. 



ваги аналітичні RADWAG XA 210 (241 
920 грн.), 

ваги прецизійні EW 6200-2NM (64 080 
грн.), 

рефрактометр ручний (42 840 грн.)

Для кафедри аналітичної хімії 
придбано обладнання на суму 
340 840 грн. 



Дооснащення кафедр новим 
обладнанням

� для кафедри сімейної медицини на суму 359 250 грн

придбана кардіо-респіраторна скринінгова система

� для кафедри психіатрії на суму 672 800 грн придбані: 

електроенцефалограф (277 800 грн.), 

електронейроміограф (445 000 грн). 

� для кафедри фармакогнозії ФПО на суму 288 000 гр. 

придбаний ультразвуковий диспергатор мішалка

� для кафедри фармацевтичної хімії на суму 114 900 грн

придбані: поляриметр ручний (54 000 грн.), рефрактометр 

напівавтоматичний (60 690 грн)



Чотири європейські гранти – у 
молодих науковців ЗДМУ!

� Європейське товариство
кардіологів вдруге 
виділило гранти молодим 
науковцям ЗДМУ на 
участь у Конгресі в 
Барселоні (Іспанія). 



Потенціал академічних обмінів



Членство університету у 
міжнародних асоціаціях, 
федераціях



� Університет традиційно бере участь у рейтинговій 
оцінці своєї діяльності за версією престижних 
міжнародних агентств Великобританії та Німеччини.

Участь університету у 
міжнародних рейтингах



� Проект «Міжнародний відділ університету: 
кращі практики» проводилась за підтримки 
Міністерства освіти і науки України і була 
спрямована на професійний розвиток / 
підвищення компетентності співробітників 
відділів міжнародних зв’язків українських 
університетів. 

� Проект «Researcher Connect» для підтримки 
професійного розвитку молодих науковців.

Спільно з Британською радою



� Проект Erasmus +. КА2 «Навчання на 
медичних помилках (ТАМЕ)»

� Мета проекту: Впровадження інноваційних 
навчальних стратегій в медичній освіті в 
країнах-партнерах – модернізація медичних 
навчальних програм шляхом використання 
інтерактивних форм та методу «навчання на 
медичних помилках».

Спільно з Erasmus +



� Проект «Підтримка поліпшення якості вищої освіти в Україні» 
(2016-2017 р.р.) завершено та успішно пройдено аудит зі 
сторони уряду Чехії.

� Проект «Сприяння підвищенню якості вищої освіти в Україні ІІІ» 
(2017-2018 р.р.)

� Головною метою проектів є допомога українським 
університетам у вдосконаленні навчальних програм, створенні 
навчальних планів (відповідно до вимог Болонської 
декларації), розвитку якості управління та міжнародних 
обмінів. Взагалі проект базується на потребах українського 
суспільства у посиленні демократичних принципів у владі та 
головних закладах країни, розвитку міжнародних обмінів та 
введені європейських стандартів. Подібний підхід є ключовим 
для подальшого розвитку демократичного суспільства в 
Україні. Окрім того, протягом програми учасники програми 
матимуть змогу набути знання та досвід, який буде 
безперечною допомогою для розвитку і покращення як вищої 
освіти в Україні, так і суспільства в цілому.

Спільно з Чеською агенцією розвитку
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Студенти ЗДМУ, які взяли участь у студентських обмінах

Закордонні партнери, що прийняли студентів ЗДМУ



Найвагоміші досягнення 2017 року
За матеріально-технічною базою у рейтингу Міністерства

охорони здоров’’’’яЗДМУ займає

перше місце

серед усіх медичних вищих навчальних закладів України



Капітально відремонтована актова зала



Тренінговий центр



Створено університетський комп’ютерний
клас і конференц-центр з найсучнішим
обладнанням



Індійський культурно-освітній центр 
центр 



Мароканський культурно-освітній центр



Зміцнюється матеріальна база 
спортивного комплексу 



Оновлення анатомічного музею



Ремонт віварію



Впорядкування території – нові 
алеї, газони, насадження



Система закупівель «Прозоро»

�Проведено  243 тендери на суму 
116 822 366,68. 

�Успішні тендери: 99 (78 253 951,03 
грн.) 

�Не відбулися –
144 тендери
(38 568 415,65грн.)



Студентське самоврядування 

�На фінансування діяльності 
Студентської ради виділено 

1 млн. 160,2 тис. грн. 



Соціально-просвітницька 
робота Студентської ради 

� 17 березня в Гомельському державному      

університеті імені Франциска Скорини на  

міжнародному молодіжному фестивалі соціальної 

реклами «Свет добра» відеоролик «Сonsumorali is

inserviendo - lightning the way for other, I burn down

myself» здобув перемогу в номінації «Дружба 

народів»

� 8 грудня у відбулось підведення підсумків      

конкурсу соціальної реклами «Збережемо      

майбутнє молоді разом», відео створене 

представниками студентської ради «Не витрачай час 

даремно» посіло 2 місце  за висвітлення соціальної 

теми сучасного суспільства

� Впродовж року проведено просвітницькі акції до 

днів боротьби зі СНІДом, раком, аутизмом та 

іншими. Виготовлені відеоролики



ANTEVERTO
СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ –

WWW.ANTEVERTO.TK

За рік створено та успішно впроваджені проекти:

• Науково-навчальний сайт та публічні сторінки у соціальних 
мережах;

• Зйомки навчальних відео на кафедрах університету ;

• «Школа оперативної хірургії» на базі кафедри анатомії 
людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії;

• Інтерактивна гра з оперативної хірургії  і топографічної 
анатомії  – «Game of surgeons»;

• Стартує проект «Університет в обличчях» під час якого усі
бажаючі матимуть змогу поспілкуватися з видатними

лікарями, випускниками нашої Alma mater;

• Проведення відкритих лекцій та майстер-класів із
провідними спеціалістами;

• Проведення лекцій (просвітницьких робіт) для учнів
загальноосвітніх шкіл;

• Стандартизація презентацій для кафедр університету.



Волонтерський рух
• Кілька десятків волонтерських акцій, проведених 

Студентською радою ЗДМУ за рік для запорізьких родин 

загиблих в АТО, в православному дитячому будинку 

«Надія», у Василівському для сімей з малими дітьми із 

зони АТО,  запорізькому дитячому будинку-інтернаті для 

хлопчиків з вадами розумового розвитку та інших



Соціалізація молодших колег
• Для першокурсників розроблено карту студентського містечка

• відео з порадами для першокурсників як адаптуватись до обливостей навчання у 

нашому університеті. 

• До дня відкритих дверей ЗДМУ підготували презентаційні ролики      

про університет та фото-зону.

• Проведені зустрічі з першокурсниками усіх факультетів



Спортивні заходи під егідою 
Студентської ради  

• 17 березня - відбулась спартакіада між гуртожитками університету

• 5 квітня - відбулось змагання між командами викладачів та 

студентів під назвою «Битва титанів». 

• 24-25 травня у стінах нашого університету у рамках чергового 

етапу міського проекту «Битва університетів» відбувся чемпіонат 

з міні футболу

• У грудні чемпіонат з міні-футболу серед команд гуртожитків



Медичний коледж

� Випуск фахівців порівняно з минулим роком майже 
не змінився: 114 осіб у 2016 та 116 - у 2017 р. 

� Станом на 01.09.2017 р. у коледжі навчається 405 
студентів.  Відділення «Сестринська справа» - 224, 
з них - 8 (держзамовлення), 216 (контракт). 
Відділення «Фармація» - 181 (контракт).

� Фінансування коледжу - 5428,1 тис.грн., в т.ч.: 
загальний фонд – 1215,1 тис. грн., спеціальний 
фонд – 4213,0 тис. грн. 

� Середня заробітна плата всіх категорій працюючих 
у 2017 році склала 7 230 грн., що на 1741 грн. 
(31,7%) більше відповідного показника 2016 року 
(5489 грн.)



ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІ 
ПІДРОЗДІЛИ ЗДМУ 

� ННМЦ “УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА”

� Медико-профілактичнийЦЕНТР “ЗДОРОВ’Я”

� Центр метаболічнихрозладів

� Центр геронтології

� Центр респіраторної патології та алергології

� Центр вегетативних розладів

� Центр гастроентерології

� З6  клінічних кафедр 

� 11 міжрегіональних та обласних спеціалізованих

медико-діагностичнихцентрів



Університетська клініка

� Завдяки впровадженню сучасних методів діагностики і 
лікування вдалося зменшити показник середнього 
перебування хворого на ліжку з 13,7 ліжко-днів у 2008 році 
(організація Університетської клініки)  до 12,4.

� Проведено ремонтів, заходів, для поліпшення умов 
перебування пацієнтів та роботи персоналу на суму понад 
986 тис. грн.

� Обсяг фінансування 28367,1 тис. грн..в тому числі:
загальний фонд - 22959,1 тис. грн., спеціальний фонд –

всього  5408,0 тис. грн.

� На виплату заробітної плати з нарахуваннями за  2017 р. в 
цілому по клініці використано 16,3 млн.грн. 

� Середня заробітна плата працівників клініки  склала 5 579 
грн. 



Навчання з менеджменту для 
керівників охорони здоров’я



Обсяг фінансування 
– 456 292,32 тис.грн.  

�загальний фонд – 92 312,8 
тис. грн. 

�спеціальний фонд –
363 979,52 тис. грн. 

За рахунок збільшення надходжень до спеціального 
фонду від платних послуг та інших надходжень 
доходи зросли на 47 483,9 тис. грн., або 17,6 %, 

порівняно з 2016 роком.



На На виплатувиплату заробітноїзаробітної плати і плати і премійпремій у у 
2017 році 2017 році 116 404,3 тис. грн 
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Нагороди і відзнаки 2017 року

� Грамота Запорізької обласної державної адміністрації – 1

� Подяка Запорізької обласної державної адміністрації – 5

� Медаль «За розвиток Запорізького краю» - 1

� Орден "За заслуги перед Запорізьким краєм" ІІІ ступеня – 4

� Почесна грамота обласної ради – 5

� Медаль "За особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя" – 2

� Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради – 10

� Подяка виконавчого комітету Запорізької міської ради – 1

� Почесна грамота Департаменту освіти і науки ЗОДА – 10

� Почесна грамота Департаменту охорони здоров'я ЗОДА – 15

� Грамота Департаменту з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради– 5

� Грамота ректора – 32

� Подяка ректора – 41

� Подяки на дерев’яній плакетці – 7



2018 – ювілейний рік: 50-річчя 
медичного вищого навчального закладу 
у Запоріжжі


