
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Запорізький державний медичний університет

Освітня програма 47505 Педіатрія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 228 Педіатрія

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 99

Повна назва ЗВО Запорізький державний медичний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 02010741

ПІБ керівника ЗВО Колесник Юрій Михайлович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.zsmu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/99

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 47505

Назва ОП Педіатрія

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 228 Педіатрія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Відділ аспірантури і докторантури Запорізького державного медичного 
університету http://aspdoc.zsmu.edu.ua/

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедри Запорізького державного медичного університету   
(пропедевтики дитячих хвороб http://zsmu.edu.ua/p_171.html, 
факультетської педіатрії http://zsmu.edu.ua/p_172.html, госпітальної 
педіатрії http://zsmu.edu.ua/p_160.html, кафедра педіатрії ФПО 
http://zsmu.edu.ua/p_276.html), науковий та навчальний відділи, центр 
дистанційної освіти та телемедицини, відділ міжнародних зав’язків, 
приймальна комісія, відділ з питань медичної та фармацевтичної освіти, 
бібліотека ЗДМУ 

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

69035, Запоріжжя, просп. Маяковського, 26

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 158900

ПІБ гаранта ОП Леженко Геннадій Олександрович

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

lezhenko.go@zsmu.zp.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-540-64-95

Додатковий телефон гаранта ОП +38(066)-771-68-95
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Структурний підрозділ у ЗДМУ, відповідальний за реалізацію ОНП – Відділ аспірантури і докторантури 
Запорізького державного медичного університету http://aspdoc.zsmu.edu.ua/ (Положення про відділ аспірантури і 
докторантури Запорізького державного медичного університету 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/viddil/polozh_viddil_aspirant.pdf.
Згідно з Постановою КМУ від 20.04.2015 № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”, до якого не увійшла спеціальність Педіатрія та відповідно 
до Наказу МОН України від 18.05.2016  № 523 про розширення провадження освітньої діяльності на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина (50 місць), спеціалізації «педіатрія» та 
«дитяча хірургія» входили до ОНП 222 Медицина. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
01.02.2017 № 53 були внесені зміни до Постанови КМУ від 20.04.2015 № 266, куди увійшла спеціальність 228 
Педіатрія.  У ЗДМУ було розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-
науковому) рівні зі спеціальності 228 Педіатрія (Наказ МОН України від 24.03.2017 № 60-л) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/licenzii3/nakaz_MON_ped.pdf. Після цього спеціалізації «педіатрія» та 
«дитяча хірургія» увійшли до ОНП “Педіатрія”, а з ОНП “Медицина” виведені. 
 Підготовка здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем здійснюється відповідно до Законів 
України "Про вищу освіту", “Про освіту”, Постанови КМУ від 23.03.2016 № 261 «Про затвердження Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 
установах)» {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 03.04.2019}. Наказом МОН України від 
30.03.2021 № 37-л «Про ліцензування освітньої діяльності” – переоформлено ліцензію на провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 228 Педіатрія на третьому (освітньо-науковому) рівні, необхідною 
для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання з ліцензованим обсягом 10 осіб (на рік) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/licenzii3/nakaz_MON_30_03_2021.pdf. 
Проєкт освітньо-наукової програми «Педіатрія» за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти було 
представлено на громадське обговорення http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_176.html.  
Внесені зміни до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні зі 
спеціальності 228 Педіатрія обговорювалися на 6-х засіданнях проектної групи (Протоколи №№ 4, 5, 7, 8, 11, 13 
засідань) http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_4.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_5.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_7.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_8.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_11.pdf 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_13.pdf. 
У травні 2017 року внесені зміни до ОНП: у навчальних планах атестацію аспірантів перенести з жовтня і березня на 
січень і червень; змінити назви дисциплін обов’язкових компонентів; включити до вибіркового блоку додаткові 
дисципліни; ввести навчально-педагогічну практику; загальний обсяг навчального навантаження збільшити до 36 
кредитів ЄКТС
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_4.pdf.
У лютому 2019 року були оновлені ОНП з урахуванням нормативних документів  
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_7.pdf
У травні 2019 року внесені зміни до ОНП: введення нового вибіркового блоку навчальних дисциплін; збільшення 
навантаження до 39 кредитів
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_5.pdf . 
У лютому 2020 року затверджений новий склад проектної групи
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_8.pdf  . 
Оновлення складу проектної групи та групи забезпечення відбулося у лютому 2021 року
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_13.pdf .
Оскільки у ЗДМУ мета, цілі та програмні результати навчання усіх ОНП підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії (спеціальності 228 Педіатрія, 222 Медицина, 221 Стоматологія та 226 Фармація, промислова 
фармація) однакові, то загальні зміни до ОНП та навчальних планів відбувалися на загальних засіданнях проектних 
груп з усіх вище вказаних спеціальностей.
Рішення проектної групи затверджені на засіданнях Вчених рад ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/VR/vytjag_VR_prot_4.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/VR/vytjag_VR_prot_5.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/VR/vytjag_VR_prot_7.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/VR/vytjag_VR_prot_8.pdf
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/VR/vytjag_VR_prot_11.pdf,
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/VR/vytjag_VR_prot_13.pdf
Введено в дію наказами ректора та ухваленнями Вчених рад ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/nakaz/nakaz_prot_4.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/nakaz/nakaz_prot_8_9_10.pdf
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/nakaz/nakaz_prot_13.pdf.
Обсяг ОП складає 39 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки. Навчальний план підготовки докторів філософії 
спеціальності 228 Педіатрія структурований за ОП і повністю відповідає переліку та обсягу навчальних дисциплін у 
кредитах ЄКТС, віддзеркалює форми проведення занять, поточного та підсумкового контролю. Навчальний план 
містить нормативні навчальні дисципліни, вибіркові навчальні дисципліни та практичну підготовку, визначені 
терміни та послідовність вивчення дисциплін
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/228pediatr/onp_phd_221_ped_2021.pdf 
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Потенційні роботодавці (стейкхолдери): Запорізький державний медичний університет МОЗ України та інші ЗВО 
відповідного профілю, КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, навчально-науковий медичний центр 
«Університетська клініка» Запорізького державного медичного університету, інші дитячі лікарні.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2020 - 2021 2 2 0

2 курс 2019 - 2020 3 3 0

3 курс 2018 - 2019 2 2 0

4 курс 2017 - 2018 2 2 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень 20983 Педіатрія

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

47505 Педіатрія

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 94992 35385

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

77661 22368

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

17331 13017

Приміщення, здані в оренду 220 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма onp_phd_221_ped_2021.pdf nKAMAft3v4AiqYkEOpKbz+iEAqllsX+07jhHU9HiPB4=

Навчальний план за ОП navch_plan_ped_och_21.pdf nZAco111VX5/AAMqpwcl3Ev1NJHTyazFcE3KelG01gQ=

Навчальний план за ОП navch_plan_ped_zaoch_21.pdf 2mrfolFH2LTfOe1b/CKnL0QDBwMa3Bv8Bh5Dh+DYj/U
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

vidguk_1_ped.pdf oYhHsKFoYFHbx1SV/wKZmTElV7PQZxOVx6SkJ58MhlA
=
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Рецензії та відгуки 
роботодавців

vidguk_2_ped.pdf RK0c7dInC0nmugVF+D38rpcTpqqv1HxY8WxXf81qUb0
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілями ОНП є підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також уміннями, навичками та іншими 
компетентностями, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної 
та/або дослідницько-інноваційної діяльності. 
ОНП орієнтована на: 1) формування у здобувачів відповідних компетентностей; 2) оволодіння етикою, методологією 
наукової діяльності; 3) набуття навичок педагогічної майстерності; 4) проведення власного наукового дослідження; 
5) захист дисертаційної роботи. 
Її досягнення забезпечується відповідними формами навчання та потужними ресурсами університету (матеріально-
технічними, кадровими, інформаційними, організаційними, фінансовими тощо).
В рамках ОНП забезпечується фундаментальний та/або експериментальний та/або клінічний дослідницький 
компонент, а також педагогічна практика.  Виконання більшості наукових досліджень зосереджено в оснащених 
сучасним обладнанням навчальному медико-лабораторному Центрі (НМЛЦ) та Інституті клінічної патології, 
лабораторно-біохімічні і клініко-інструментальні дослідження виконуються в Університетській клініці, а також в 17 
міжкафедральних лабораторіях (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html) і частково (за заключеними договорами) в 
ліцензованих діагностичних центрах м. Запоріжжя. В університеті успішно функціонує 15 оригінальних наукових 
шкіл (Наукові школи ЗДМУ
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_nauk_shkoly.pdf)

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Місія ЗДМУ передбачає забезпечення якісної освітньої, наукової і клінічної діяльності, що відповідає рівню кращих 
вітчизняних і зарубіжних медичних шкіл, на підставі розробки і впровадження інноваційних технологій, реалізації 
ефективної моделі соціального партнерства між ЗДМУ, системою охорони здоров’я і регіоном, спрямованого на 
поліпшення здоров’я населення http://zsmu.edu.ua/p_1400.html
Мета ОНП відповідає місії та спрямована на створення наукового потенціалу ЗДМУ, формування передумов для 
впровадження наукових досліджень та інноваційної діяльності з отриманням результатів і висновків в освітньому 
процесі та практичній медицині. ОНП розроблена на основі Закону України «Про вищу освіту», статуту ЗДМУ 
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf,
стратегії розвитку ЗДМУ 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/stratehiia_rozvytku_zdmu_2021.pdf та Положення про 
наукові школи ЗДМУ http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_nauk_shkoly.pdf.
Метою концепції розвитку ЗДМУ 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/kontseptsiia_rozvytku_zdmu_2021.pdf є вдосконалення 
системи підготовки  фахівців інноваційного типу та науковців для системи охорони здоров'я

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

ОНП за спеціальністю 228 Педіатрія має 1 випускника. Випускник програми Крайня Г.В., яка успішно пройшла етап 
навчання та захистила дисертаційну роботу, знаходиться в постійному контакті з гарантом, групою забезпечення 
щодо подальшого вдосконалення процесу навчання. На формування цілей та програмних результатів навчання 
здобувачі могли впливати на кількох етапах її створення та функціонування. На етапі створення ОНП. До засідань 
проектної групи ОНП залучалися здобувачі вищої освіти третього освітньо-наукового рівня, де враховувалися їх 
інтереси та пропозиції щодо удосконалення ОНП 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_4.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_5.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_7.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_8.pdf
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_11.pdf
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_13.pdf ). 
На етапі затвердження ОНП на засіданні Вченої ради, де здобувачі ступеня доктора філософії входять до складу 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/apiranty_sklad_vchenarada/apirant_vchenarada_med_ped_stomat.pdf

- роботодавці

Освітньо-наукова програма враховує інтереси та пропозиції роботодавців, поєднує теоретичну, практичну та 
консультаційну підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Потенційними роботодавцями 
виступають: ЗДМУ та інші ЗВО України, Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної державної 
адміністрації, Департамент охорони здоров’я Запорізької міської Ради, лікувально-діагностичні заклади 
Запорізького регіону та Університетська клініка ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/sp_1313.html. Цикли професійної 
підготовки здобувачів (спеціалізовані клінічні дисципліни) здійснюється на клінічних базах, розміщених у 
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лікувально-профілактичних установах міста і області. 

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти ЗДМУ враховані шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних 
педагогічних форм і методів навчання, які під час формулювання цілей та програмних результатів навчання 
реалізувались шляхом обговорення ОНП на засіданнях проектної групи по створенню ОНП, науково-планової 
комісії, Вченої ради, Ради роботодавців ЗДМУ. Науково-дослідна тематика дисертаційних робіт здобувачів 
розроблялась відповідно до затверджених  тем науково-дослідних робіт (НДР) університету, що фінансуються МОЗ 
України з державного бюджету та ініціативних робіт.

- інші стейкхолдери

Замовником на підготовку докторів філософії виступає Міністерство охорони здоров'я України, яке затверджує 
обсяг та контролює забезпечення державного замовлення університетом

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Університет вивчає попит на медичні та наукові спеціальності на ринку праці та аналізує звіти щодо професійно-
кваліфікаційного прогнозування в Україні
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/2-analitichniy-zvit-shchodo-profesiyno-
kvalifikatsiynogo-prognozuvannya-v-ukraini.pdf. Зазначені тенденції розвитку спеціальності та ринку праці знайшли 
своє відбиття у програмних результатах навчання.
Результатами виконання ОНП з підготовки докторів філософії є присвоєння їм відповідної академічної та 
професійної кваліфікації згідно Класифікатору професій ДК 003:2010 та Національній рамці кваліфікацій України. 
Враховуючи реальні потреби ринку праці (дефіцит педіатрів - більше 30% від потреби) випускники аспірантури 
мають такі перспективи працевлаштування: посада науково-педагогічного працівника вищого навчального закладу; 
посада наукового співробітника; посада молодшого наукового співробітника; посада наукового співробітника – 
консультанта. Завершення ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти дає випускникам підстави для навчання в 
докторантурі, навчання та підвищення кваліфікації у закладах вищої освіти і наукових установах в Україні, навчання 
та стажування за кордоном, участь як дослідника у postdoctoral research (https://www.postdocjobs.com/, 
https://unistudy.org.ua/).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

ОНП створювалась з врахуванням засад реформування охорони здоров’я (https://moz.gov.ua/uploads/2/13773-
transition_book_healthcare.pdf).
Протягом навчання в аспірантурі здобувачі отримують затребувані ринком праці професійні навички з фінансового 
менеджменту, безпеко орієнтованого менеджменту, економічної діагностики, інформаційно-аналітичного 
забезпечення безпеки підприємства та ін.
Забезпечення якості підготовки докторів філософії за спеціальністю 228 Педіатрія дозволяє дійти висновку, що в 
Запорізькому державному медичному університеті існують реальні умови для задоволення потреби Запорізького та 
сусідніх регіонів у фахівцях зі спеціальності «Педіатрія». В освітньо-науковій програмі враховується зацікавленість 
регіональних структур в фахівцях відповідного профілю, в задоволенні потреби регіону медичними кадрами. В ОНП 
були внесені зміни, пов'язані з включенням в робочі плани спеціальних, профільних дисциплін, коригування 
компонента за вибором з урахуванням побажань роботодавців, змін переліку дипломних робіт.
Програмні результати навчання ОНП відображають ці тенденції та забезпечуються дисциплінами, які розвивають 
компетентності академічної англійської мови, проектної активності, презентації результатів досліджень, їх 
статистичної обробки, публікації в цитованих виданнях на засадах академічної доброчесності. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формулювання цілей ОНП був врахований досвід вітчизняних медичних ЗВО: ДВНЗ «Івано-Франківський 
державний медичний університет» (60 кредитів ЄКТС), ДЗ «Дніпропетровська Державна медична академія» (45), 
Вінницького національного медичного університету (30,5), ВДНЗ «Буковинський державний медичний 
університет» (33). Обсяг ОНП ЗДМУ складає 39 кредитів ЄКТС. Це дозволяє засвоювати навчальні дисципліни з 
формуванням усіх необхідних компетентностей здобувача ступеня доктора філософії без обмеження інших видів 
наукової та практичної діяльності

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт відсутній. Проте навчальний та науковий процес, що відбувається за ОНП, реалізується  відповідно  до 
чинного законодавства України, нормативних документів МОН і МОЗ України.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
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поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Програмні результати навчання відповідають вимогам 9-го рівня Національної рамки кваліфікацій України. 
Випускник-фахівець підготовлений до роботи за ДК 003-2010: Розділ 2. Професіонали. Підрозділ 22. Професіонали 
в галузі наук про життя та медичних наук. Клас 222. Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер). 
Підклас 2221. Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології). Група 2221.1. Наукові співробітники 
(лікувальна справа, крім стоматології). Підгрупа 23667. Науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім 
стоматології). Підгрупа. Науковий співробітник-консультант (галузь лікувальної справи, крім стоматології). 
Підрозділ 23. Викладачі. Клас 231. Викладачі університетів та вищих навчальних закладів. Підклас 2310. Викладачі 
університетів та вищих навчальних закладів. Група 2310.1. Професори та доценти. Підгрупа. Докторант. Підгрупа 
21795. Доцент. Група 2310.2. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів. Підгрупа 20199. Асистент. 
Підгрупа. Викладач вищого навчального закладу.
Після закінчення навчання за ОНП зі спеціальності 228 Педіатрія фахівець здатний виконувати професійну роботу: 
науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім стоматології) (код КП – 23667); науковий співробітник-
консультант (галузь лікувальної справи, крім стоматології); докторант; доцент (код КП – 21795); асистент (код КП – 
20199); викладач вищого навчального закладу.
Після отримання ступеня доктора філософії випускник має право вступати на програму для наукового ступеня 
доктора наук та присудження відповідних наукових ступенів та вчених звань. 
Можливість навчання за програмою 10 рівня Національної рамки кваліфікацій України.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

39

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

21

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

18

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОНП відповідає предметній області за спеціальністю 228 Педіатрія. 
Навчальний план підготовки докторів філософії за спеціальністю 228 Педіатрія повністю відповідає завданням 
ОНП. Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг нормативних та вибіркових дисциплін відповідають 
структурно-логічній схемі ОНП. 
Вивчення ОНП відбувається згідно Положення про організацію освітнього процесу ЗДМУ (зі змінами та 
доповненнями) http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf, навчальних планів 
(Навчальний план, заочна форма 2021
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_zaoch_21.pdf    
Навчальний план, очна форма 2021 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_och_21.pdf
Навчальний план, заочна форма 2020
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_zaoch_20.pdf 
Навчальний план, очна форма 2020 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_och_20.pdf 
Навчальний план, заочна форма 2019 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_zaoch_19.pdf  
Навчальний план, очна форма 2019 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_och_19.pdf
Навчальний план, заочна форма 2018 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_zaoch_18.pdf  
Навчальний план, очна форма 2018
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_och_18.pdf
робочих навчальних планів (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_ped_och.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_ped_zaoch.pdf).
Строк навчання за ОНП - 4 роки. Індивідуальний навчальний план аспіранта - 3 роки (6 семестрів). Нормативні 
навчальні дисципліни http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_137.html:
- філософія наук, 
- основи біостатистики та методи статистичного моделювання, 
- технологія планування та реєстрації прав інтелектуальної власності. Презентація  результатів наукового 
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дослідження, 
- іноземна мова.
Вивчення нормативних дисциплін сприяють набуттю здобувачами компетентностей:
- оволодіння компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики 
та культурного кругозору; 
- набуття універсальних навичок дослідника - усної та письмової презентації результатів власного наукового 
дослідження українською мовою, управління науковими проектами, реєстрації прав інтелектуальної власності; 
- здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи 
іноземною мовою та для повного розуміння іншомовних наукових текстів.
Вибіркові дисципліни (3 блоки 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/perelik_vybirk_dyscypl.pdf) 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Права здобувачів PhD визначено у Порядку формування індивідульних траєкторій PhD 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf 
та регламентується через самостійне обирання вибіркових дисциплін на період навчання обсягом не менше 25% 
кредитів ЄКТС від загального обсягу освітньої програми та створення індивідуального навчального плану 
підготовки в аспірантурі.
Порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти на ІІІ освітньо-науковому рівні 
ЗДМУ розроблений відповідно до Закону України від 01.07.2014 р. № 1556 VII «Про вищу освіту»  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text,
положенням «Про організацію освітнього процесу ЗДМУ» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/pologennja_pro_org_osv_protsesu.pdf, положенням 
«Про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у Запорізькому 
державному медичному університеті» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_por_perezar_navch_dysts.pdf 
процедурою забезпечення вибіркових дисциплін 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/proc_zabezpech_vybirk_dyscypl.pdf 
Протягом  навчального року гарантами освітньо-наукових програм та науково-педагогічними працівниками 
кафедри проводять презентаційні заходи - актові лекції, інформаційні матеріали, що розміщені на сайті ЗДМУ та 
ftp-серверах і сайтах кафедр щодо вивчення певних навчальних дисциплін для формування загальних та 
професійних компетентностей

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

У ЗДМУ створена система реалізації прав здобувачів ступеня доктора філософії щодо вибору компонентів ОП, яка 
регламентується Процедурою забезпечення вибіркових дисциплін 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/proc_zabezpech_vybirk_dyscypl.pdf
З Переліком вибіркових дисциплін можна ознайомитися на сайті 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/perelik_vybirk_dyscypl.pdf
Процедура відбувається шляхом написання  заяви на вивчення вибіркових дисциплін 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/zrazok_zajavy_vybirk_dyscypl.pdf
до 10 вересня здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії відповідного року навчання обирають вибіркові 
дисципліни на увесь період навчання;
Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії до з 1 до 10 вересня відповідного року навчання обирають 
вибіркові дисципліни на увесь період навчання; 10 вересня поточного навчального року на основі заяв відділ 
аспірантури і докторантури формує і погоджує академічні групи з вивчення вибіркових дисциплін. Впродовж двох 
місяців від початку навчального року на Вченій раді ЗДМУ затверджуються індивідуальні навчальні плани 
підготовки аспірантів (здобувачів), що містять перелік обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін. 

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Навчально-педагогічна практика проводиться відповідно до «Положення про порядок проведення навчально-
педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Запорізькому державному медичному 
університеті» http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_navch_ped_prakt_asp.pdf
Освітньо-наукова програма та навчальний план передбачають проходження практичної підготовки, яке формує 
компетентності здобувачів вищої освіти, необхідні для подальшої професійної та наукової діяльності за 
спеціальністю. Практична підготовка за спеціалізаціями проводиться на клінічних базах медичних факультетів 
http://zsmu.edu.ua/p_265.html, лікувально-діагностичних центрах http://zsmu.edu.ua/p_268.html та наукових 
лабораторіях ЗДМУ http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html.
Організація практичної підготовки здійснюється відповідно до сучасних вимог до формування професійних умінь і 
навичок здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії з урахуванням особливостей спеціальності 228 Педіатрія і 
відповідно до освітньо-науквої програми

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Сторінка 8



ОНП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок, яке відбувається через отримання в процесі 
навчання здатності працювати самостійно та в команді. Здобувачі мають можливість отримати необхідні соціальні 
навички, як під час вивчення нормативної,так і вибіркової частини навчального плану, які розвивають у здобувачів 
навички налагоджування комунікаційних зв’язків та міжособистісних відносин; вміння досягати максимальної 
ділової продуктивності та етично коректних типів поведінки, уміння вирішувати проблемні ситуації, відстоювати 
власні наукові погляди, а також здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності. 
Формування soft skills передбачено під час вивчення наступних освітніх компонент 
дисциплін(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_137.html, http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_140.html): 
- філософія науки;
- технологія планування та реєстрації прав інтелектуальної власності. Презентація результатів наукового 
дослідження; 
- іноземна мова upper intermediate-advanced; 
- основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі; 
- основи академічної й педагогічної комунікації; 
- основи наукової та професійної етики.
В процесі навчання здобувачі розвивають такі вміння, які застосовуються при соціальних інтеракціях у робочому 
процесі, як:
- допитливість та вміння ставити запитання;
- відповідальність та чесність;
- вміння слухати інших;
- самомотивація;
- вміння працювати в команді;
- розвинення лідерських та комунікаційних навичок.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Загальний обсяг навантаження ОНП – 39 кредитів http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_135.html  
ОНП складається з обов’язкової (нормативної) дисципліни (17 кредитів) та навчально-педагогічна практика (4 
кредити). Частка вибіркових дисциплін складає 46 %. Вибіркові дисципліни – це 3 вибіркових блок (ВБ) – 18 
кредитів: http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/perelik_vybirk_dyscypl.pdf 
- ВБ 1 (формування спеціальних компетентностей) – 12 кредитів, 
- ВБ 2 (оволодіння навичками організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами) – 3 
кредити, 
- ВБ 3 (оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на формування професійної етики у 
науковій та педагогічній діяльності) – 3 кредити.
Очна форма навчання (денна/вечірня): аудиторна робота – 16,5 кредитів, самостійна робота – 22,5 кредити .
Заочна форма навчання (у тому числі й прикріплення до аспірантури): аудиторна робота – 12 кредитів, самостійна 
робота – 27 кредитів. 
При цьому протягом року проводяться опитування здобувачів освітнього рівня доктора філософії щодо необхідності 
коригування обсягу та видів робіт навчальної діяльності http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html. За необхідності 
відповідні зміни вносяться до ОНП та НП http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_145.html 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дана форма навчання за ОНП не передбачена

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_priyom_asp_doc.html
http://zsmu.edu.ua/p_1328.html

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи (громадяни України), які здобули ступінь магістра (ОКР 
спеціаліста) зі  спеціальності Педіатрія.
Вступні випробування передбачають іспит зі спеціальності у вигляді співбесіди, з іноземної мови на рівні B2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та презентацію дослідницьких досягнень у вигляді реферату з 
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обраної спеціальності. Оцінка результатів здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Не допускається вступ поза 
конкурсом для здобуття ступеню доктора філософії. Програма вступного іспиту щорічно переглядається та 
затверджується головою приймальної комісії. Правила прийому до аспірантури 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/priyom/pravila_priyom/prav_pryjom_asp_ZSMU.pdf є додатком до «Правил 
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в ЗДМУ» (http://zsmu.edu.ua/p_77.html) і створюються кожен рік 
відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у поточному році.
На даний момент особи з особливими освітніми потребами у ЗДМУ на ОНП Педіатрія не навчаються. При цьому  
створені всі умови для людей з особливими потребами (корпуси, гуртожитки, бібліотека обладнані пандусами, 
ремонти супроводжуються облаштуванням сан. вузлів для осіб з особливими потребами), створена волонтерська 
група для надання допомоги людям з обмеженими можливостями 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/rozpor_volonter_grupa_inkljuz.pdf

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії, які переводяться до ЗДМУ з інших ЗВО або приймають участь у 
програмах академічної мобільності мають право на перезарахування результатів вивчених освітніх компонентів. Це 
право, а також безпосередньо порядок перезарахування результатів регламентується Порядком формування 
індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні ЗДМУ  
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf) та  
Положенням про академічну мобільність учасників освітнього процесу, що є інтернами або здобувають освітній 
ступінь доктора філософії в Запорізькому державному медичному університеті 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademmobil/polozh_akadem_mobil.pdf)
Здобувачам вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні можуть перезараховуватися кредити по вибіркових 
дисциплінах, що прослухані у ЗВО-партнерах, у рамках програм академічної мобільності, що узгоджено із 
«Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу, що є інтернами або здобувають освітній 
ступінь доктора філософії в Запорізькому державному медичному університеті» 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademmobil/polozh_akadem_mobil.pdf). Перезарахування  
здійснюється завідувачем відділу аспірантури і докторантури на підставі академічної довідки, наданої аспіранту 
(здобувачу) в установленому порядку.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюється Положенням про порядок 
зарахування результатів неформальної освіти у ЗДМУ для здобувачів всіх рівнів вищої освіти 
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/pro_poriadok_zarakhuvannia_rezultativ_neformalnoi_o
svity_u_zdmu.pdf; Положенням про організацію освітнього процесу ЗДМУ (зі змінами та доповненнями) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf;
Положенням про академічну мобільність учасників освітнього процесу, що є інтернами або здобувають освітній 
ступінь доктора філософії в ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademmobil/polozh_akadem_mobil.pdf;
Порядком формування індивідульних траєкторій PhD 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf
Визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи. Здобувач вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні може обирати навчальні дисципліни, які 
пропонуються для інших рівнів вищої освіти, інших освітніх (освітньо-наукових) програм (окрім випадків, коли 
вивчення дисципліни передбачає опанування дисциплін – передумов).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Досягнення програмних результатів регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу ЗДМУ (зі 
змінами та доповненнями) http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf та 
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Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ЗДМУ
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_zdobuvach.pdf
Положенням «Про академічну мобільність учасників освітнього процесу, що є інтернами або здобувають освітній 
ступінь доктора філософії в ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademmobil/polozh_akadem_mobil.pdf
Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_zdobuvach.pdf.
Для досягнення заявлених цілей та програмних результатів навчання в ЗДМУ застосовується навчання у змішаному 
форматі з повною візуалізацією у синхронному онлайн режимі на основі MS Teams. Незважаючи на карантинні 
заходи, на базі ЗДМУ в повному обсязі відбувалось читання лекцій, проводились практичні заняття з аспірантами, 
контролювалась їх самостійна робота, відбувалось проведення залікових занять. Все це стало можливим завдяки 
застосуванню сервісів MS Teams, MS Forms на базі Office 365.
Важливим є організація та проведення клінічно-дослідної самостійної роботи, яка сприяє розвитку ключових 
складових науково-пізнавальної діяльності.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Освітня підготовка аспірантів ґрунтується на студентоцентрованому, проблемно-орієнтованому навчанні задля 
продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної 
діяльності. При цьому враховуються інтереси здобувачів ВО: можливість вибору форми навчання: очної (денна чи 
вечірня) або заочної; вибір дисциплін відповідно до специфіки наукового дослідження; залучення до управління 
якістю і моніторингу навчальних програм.
Досягненню програмних результатів навчання сприяють: комплекс методів навчання: лекцій, семінарів, тренінгів, 
практик (педагогічних), інтерактивних методів навчання. 
Положення про організацію освітнього процесу ЗДМУ (зі змінами та доповненнями) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf.
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_zdobuvach.pdf
Атестація здобувачів ВО ступеня доктора філософії здійснюється спеціалізованою вченою радою, утвореною для 
проведення разового захисту https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text. 
Студентоцентрованість проявляється у регулярних опитуваннях аспірантів щодо рівня задоволеності та 
забезпечення якості http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/vnut_yakist/polozh_opytuvan_jakist.pdf 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html. Відповідно до результатів опитувань якість освітнього процесу за даною ОНП 
повністю влаштовує 88,9% здобувачів

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Для здобувачів освітнього ступеню доктора філософії в Запорізькому державному медичному університеті в процесі 
навчання забезпечується академічна свобода, яка полягає у самостійності і незалежності учасників освітнього 
процесу  під час провадження навчальної та наукової діяльності, яка здійснюється на принципах свободи слова, 
думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного використання результатів власних наукових 
досліджень. Академічна свобода здобувачів досягається шляхом надання їм права:
- вільно обирати форму, методи, способи та засоби навчання, 
- свободи проведення наукових досліджень та поширення їх результатів, 
- свободи вираження власної думки, 
- свободи вільного вибору наукового керівника,  тематики та напряму наукового дослідження, 
- брати участь у формуванні індивідуального навчального плану тощо.
Положення «Про академічну мобільність учасників освітнього процесу, що є інтернами або здобувають освітній 
ступінь доктора філософії в ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademmobil/polozh_akadem_mobil.pdf.
Порядок формування індивідульних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому 
рівні ЗДМУ http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

На першому занятті з дисципліни здобувачам надається інформація щодо мети, змісту та очікуваних результатів 
навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. Всі матеріали висвітлені в 
робочих програмах навчальних дисциплін, які включені до ОНП, містять детальний опис цілей, компетентностей, 
очікуваних результатів навчання, інформаційного обсягу окремих навчальних дисциплін, переліку практичних 
навичок, якими повинен оволодіти аспірант, методів навчання та контролю, критеріїв оцінювання, засобів 
навчання, рекомендованої літератури, тематичних планів занять, методичних вказівок.
На сайті відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ (http://aspdoc.zsmu.edu.ua) у розділі освітній процес 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_osvitniy_proces.html) оприлюднено силабуси (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_136.htm ), 
робочі програми навчальних дисциплін (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_145.html), розклад занять, атестацій та сесій 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_163.html).
Здобувачі вищої освіти заповнюють індивідуальні плани роботи, де відображають конкретні цілі, завдання науково-
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навчального процесу, терміни виконання, очікувані результати.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ЗДМУ викладено у 
відповідному Положенні (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_zdobuvach.pdf). Під 
час навчання в аспірант відповідно до Національної рамки кваліфікацій вивчає наступні навчальні дисципліни: 
філософія науки; основи біостатистики та методи статистичного моделювання; технологія планування та реєстрації 
прав інтелектуальної власності. Презентація результатів наукового дослідження; дисципліни, спрямовані на 
формування спеціальних компетентностей, а саме: 
• здобуття глибинних знань із спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних 
концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за 
обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму; 
• оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного 
наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; 
• набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового 
дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, 
організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо 
фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності; 
• здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи 
іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а 
також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності. 
Науково-дослідна робота здобувача є частиною науково-дослідної роботи (НДР) кафедри або університету. 
Більшість наукових тем аспірантів виконуються в рамках НДР кафедри. Здобувачі залучаються до наукових 
досліджень на засадах академічної свободи 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademmobil/polozh_akadem_mobil.pdf). Аспірант, як співвиконавець 
окремого фрагменту НДР, починає роботу під контролем свого керівника, а потім працює самостійно. При 
плануванні наукових досліджень аспірантів передбачається виконання наступних елементів на весь період навчання 
в аспірантурі: оволодіння сучасними методами роботи з літературними джерелами за допомогою сучасних методів і 
технологій збору та використання інформації з вітчизняних і зарубіжних баз даних; формування у аспіранта 
здатності до об'єктивної оцінки наукових досягнень; опанування методик доклінічних та клінічних досліджень, 
методів статистичної обробки інформації; оволодіння навичками отримання і обґрунтування результатів 
досліджень, демонстрації їх наукової новизни і практичної значущості;  засвоєння правил ведення творчих дискусій 
та відстоювання своїх позицій; оволодіння навичками написання та оформлення наукових текстів

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Для створення сприятливого і ефективного навчального середовища у ЗДМУ відбувається постійний моніторинг та 
періодичний перегляд освітніх компонентів (робочих програм дисциплін), забезпечуючи їхню відповідність 
визначеним цілям та  потребам здобувачів вищої освіти і суспільства.  Робочі навчальні програми оприлюднені на 
сайті відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ (http://aspdoc.zsmu.edu.ua) у розділі освітній процес 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_osvitniy_proces.html). Оновлення змісту освітніх компонентів робочих програм 
навчальних дисциплін відбуваються щорічно. Оновлюючи зміст освітніх компонентів, викладачі кафедр 
використовують здобутки, одержані під час проходження стажувань в Україні та за кордоном, участі у «круглих 
столах», семінарах, тренінгах. Гарант освітньої програми разом з групою забезпечення за участю всіх викладачів 
кафедр  педіатрії наприкінці кожного року проводять обговорення змісту освітніх компонентів на основі наукових 
досягнень і сучасних практик. Науково-практичні результати досліджень викладачів кафедри, серед яких є звіти, в 
рамках виконання науково-дослідних тем, монографії, статті, опубліковані як в фахових, так і міжнародних 
виданнях (в тому числі в науко метричних базах  Scopus та Web of Scines), матеріали апробовані на науково-
практичних конференціях, університетських та міжуніверситетських наукових заходах та використовуються у 
навчальному процесі здобувачів освіти, що сприяє підвищенню його ефективності та покращенню змісту навчання. 
В результаті такого підходу відбувається безперервне вдосконалення програм та забезпечення належного 
конкурентоспроможного рівня освітніх послуг.
Приклад. Останнім часом все більше створюється, досліджується та впроваджується в практику визначення рівня 
антимікробних пептидів в розшифровці патогенетичних механізмів розвитку більшості бактеріальних та вірусних 
захворювань в дитячому віці, що відкриває великі перспективи для ефективної діагностики та лікування запальних 
захворювань. Підготовлено методичні вказівки, в яких детально розглянуто етапи та діагностичну цінність 
проведених досліджень, класифікації засобів на їх основі, покази до застосування у різних галузях медицини

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Програми міжнародної академічної мобільності реалізуються шляхом участі у сумісних дослідницьких та 
навчальних проектах до яких залучаються здобувачі вищої освіти. Аспіранти активно беруть участь у щорічних 
міжнародних наукових заходах. У ЗДМУ налагоджено співробітництво з 50 медичними факультетами провідних 
ЗВО зарубіжних країн та підписано договори про науково-освітню співпрацю та меморандуми про взаєморозуміння, 
в тому числі Договір про науково-практичне міжнародне співробітництво (Erasmus). Список договорів ЗДМУ з 
університетами станом на 21.04.2021 р. представлено за посиланням
 http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/kreditmobil/spysok_dogovir.pdf
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5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ЗДМУ 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf) форми контрольних заходів з 
навчальних дисциплін відображено в освітній програмі та робочих програмах навчальних дисциплін 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_145.html).
Для аналізу якості знань здобувачів, які навчаються за освітньою програмою розроблені пакети контрольних 
завдань з усіх дисциплін відповідними кафедрами університету. Контрольні заходи для аспірантів включають 
поточний та підсумковий контролі. Їх форми та методи проведення визначаються робочою програмою дисципліни. 
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувачів вищої освіти. Оцінювання знань і 
вмінь аспірантів здійснюється за шкалою ЗДМУ і шкалою ЄКТС. Тривалість залікової сесії в аспірантурі 
визначається навчальним планом 
(заочна(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_zaoch_17.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_zaoch_18.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_zaoch_19.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_zaoch_20.pdf
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_zaoch_21.pdf , очна  
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_och_17.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_och_18.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_och_19.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_och_20.pdf
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_och_21.pdf) форми 
навчання). 
Формою контролю з дисциплін є підсумковий модульний контроль. Усі здобувачі ступеня доктора філософії 
проходять навчально-педагогічну практику та атестуються кафедрою, до якої прикріплені, на основі наданого й 
відповідно заповненого щоденника проходження навчально-педагогічної практики аспіранта.
Результати складання заліків вносяться до екзаменаційної відомості та індивідуального навчального плану, а 
результати наукової атестації, яка відбувається двічі на рік з метою контролю виконання дисертаційної роботи, 
вноситься до індивідуальних наукових планів. За результатами виконання індивідуальних навчального та наукового 
планів здобувачі ступеня доктора філософії переводяться на наступний курс аспірантури.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Форми контрольних заходів висвітлені в Положенні про організацію освітнього процесу для здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії у ЗДМУ http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf, в 
робочих програмах дисциплін http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_153.html http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_145.html та 
силабусах http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_136.html. Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом відображення інформації у 
навчальних планах заочної 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_zaoch_17.pdf 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_zaoch_18.pdf 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_zaoch_19.pdf 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_zaoch_20.pdf
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_zaoch_21.pdf  очної 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_och_17.pdf 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_och_18.pdf 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_och_19.pdf 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_och_20.pdf
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/228pediatr/navch_plan_ped_och_21.pdf форми навчання

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Форми контрольних заходів і система оцінювання відповідають вимогам ОНП, навчального плану та Положенню 
про організацію освітнього процесу ЗДМУ (зі змінами та доповненнями) 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf)
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до аспірантів на перших заняттях, а 
також оприлюднюється заздалегідь на сайті відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ у робочих програмах 
дисциплін (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_145.html), розкладі навчання (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_163.html) , 
навчальних планах (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_131.html). Оцінка підсумкового контролю з дисципліни 
визначається як сума оцінок поточної успішності. 
Відділом аспірантури і докторантури ЗДМУ проводиться анонімне опитування аспірантів 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html) щодо задоволеності навчальним процесом, здобувачі можуть звернутися за 
роз’ясненнями у відділ аспірантури і докторантури (очно або через запит на e-mail). За даними опитування 
здобувачів, якість освітнього процесу за даною ОНП повністю влаштовує 87,5%  здобувачів. Отримана інформація 
аналізується зав. відділу аспірантури і докторантури, обговорюється з гарантом ОНП та проектною групою, 
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вирішуються шляхи вдосконалення навчально-наукового процесу

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт відсутній

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу ЗДМУ (зі 
змінами та доповненнями) http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf, яке розміщені 
на веб-сайті відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ і знаходяться у вільному доступі для аспірантів. Розклад 
занять, атестацій та сесій розміщені на сайті http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_163.html. Інформація щодо процедури 
проведення контрольних заходів у межах окремих навчальних дисциплін наведена у робочих програмах 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_145.html, які розміщені на сайті відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua, а також наявні на паперових носіях.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується рівними умовами для всіх здобувачів та вільним доступом до 
інформації про критерії оцінювання, терміни здачі контрольних заходів тощо.
Процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на ІІІ рівні вищої освіти регламентована Положенням 
про порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_vreg_konfl_ZSMU.pdf та 
Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_apeljac_pidsumk_kontrol_zna.pdf
та ґрунтується на правах та обов’язках здобувачів Положенням про організацію освітнього процесу ЗДМУ (зі 
змінами та доповненнями) http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf
При виникненні конфліктної ситуації відбувається розгляд ситуації комісією. 
Телефони гарячої лінії: (061)224-68-02, (068)960-62-03; електронна пошта http://zsmu.edu.ua/p_mail_uk.html. 
Призначена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції ЗДМУ 
http://zsmu.edu.ua/snew_1964.html, http://zsmu.edu.ua/sp_1138.html.
Положення про порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/p_1483.html. 
Викладачі ЗДМУ проходять тренінги http://zsmu.edu.ua/snew_2196.html Комісія з попередження і боротьби з 
булінгом, дискримінацією та сексуальними домаганням http://nmv.zsmu.edu.ua/p_231.html. За час існування даної 
ОНП конфлікту інтересів не було

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів наведений у відповідних документах університету 
Положенням про організацію освітнього процесу ЗДМУ (зі змінами та доповненнями) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf та Положенням про апеляцію результатів 
підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти Запорізького державного медичного університету 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_apeljac_pidsumk_kontrol_zna.pdf. 
Для оскарження процедури проведення та результатів атестації в закладі вищої освіти здобувач може подати 
письмову апеляційну заяву на перегляд оцінки. Апеляційна заява подається особисто здобувачем вищої освіти у 
день оголошення результатів підсумкового оцінювання завідувачу відділу аспірантури і докторантури. Подана заява 
реєструється у Журналі реєстрації апеляцій. У разі надходження письмової заяви здобувача вищої освіти щодо 
оскарження результату підсумкового контролю з дисципліни наказом ректора ЗДМУ створюється апеляційна 
комісія для розгляду апеляційних заяв. Чисельність і склад апеляційної комісії затверджуються наказом ректора. У 
склад комісії входять:  голова комісії; секретар комісії; члени комісії (не менше 2-х осіб). Розгляд апеляційних заяв 
здійснюється апеляційними комісіями у триденний строк із дати їх надходження. Повторне складання 
іспиту/диференційованого заліку відбувається за участю комісії  і узгоджується з відділом аспірантури і 
докторантури. Повторного проходження контрольних заходів здобувачами ще не було

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів наведений у відповідних документах університету 
Положенням про організацію освітнього процесу ЗДМУ (зі змінами та доповненнями) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf та Положенням про апеляцію результатів 
підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти Запорізького державного медичного університету 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_apeljac_pidsumk_kontrol_zna.pdf. 
Для оскарження процедури проведення та результатів атестації в закладі вищої освіти здобувач може подати 
письмову апеляційну заяву на перегляд оцінки. Апеляційна заява подається особисто здобувачем вищої освіти у 
день оголошення результатів підсумкового оцінювання завідувачу відділу аспірантури і докторантури. Подана заява 
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реєструється у Журналі реєстрації апеляцій. У разі надходження письмової заяви здобувача вищої освіти щодо 
оскарження результату підсумкового контролю з дисципліни наказом ректора ЗДМУ створюється апеляційна 
комісія для розгляду апеляційних заяв. Чисельність і склад апеляційної комісії затверджуються наказом ректора. У 
склад комісії входять:  голова комісії; секретар комісії; члени комісії (не менше 2-х осіб). Розгляд апеляційних заяв 
здійснюється апеляційними комісіями у триденний строк із дати їх надходження. Повторне складання 
іспиту/диференційованого заліку відбувається за участю комісії  і узгоджується з відділом аспірантури і 
докторантури. Повторного проходження контрольних заходів здобувачами ще не було

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Основними документами, що регламентують політику, стандарти та процедури дотримання академічної 
доброчесності у ЗДМУ є положення «Про організацію освітнього процесу ЗДМУ» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/pologennja_pro_org_osv_protsesu.pdf, положенням 
«Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_syst_vnutr_zabezp_iakosti_vyshchoi_
osvity.pdf, Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у 
Запорізькому державному  медичному університеті 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_akadem_dobroch_ZSMU.pdf,
положенням «Про порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_vreg_konfl_ZSMU.pdf, «Статутом Запорізького 
державного медичного університету» http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf, «Етичним кодексом 
Запорізького державного медичного університету» http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/ok_210122_et_kodex.pdf 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

В ЗДМУ для протидії академічному плагіату діє експертна та координаційна комісії у сфері інтелектуальної 
власності та академічного плагіату. Запобігання порушень академічної доброчесності проводиться системно, 
шляхом створення нормативно-правових процедур і запровадження інституційних засад, які регламентуються 
Положенням про запобігання прихованому плагіату в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_zapobig_pryhov_plagiatu.pdf.
Згідно із затвердженим порядком, для самоперевірки текстів на подібність університет забезпечив доступом  усіх 
учасників освітнього процесу до програми STRIKEPLAGIARISM.COM.
Заповнена «Декларація про дотримання академічної доброчесності» (розробленої НАЗЯВО) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/deklar_pro_dobr.pdf подається разом з рукописом до 
редколегій журналів, до спеціалізованих вчених рад університету, де є додаткова можливість перевірки 
антиплагіатною програмою STRIKEPLAGIARISM.COM. Всі атестаційні роботи зберігаються в репозиторії ЗДМУ.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

В ЗДМУ запроваджені та ефективно реалізуються принципи забезпечення академічної доброчесності, які 
регулюється Статутом ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf, положенням Про систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_syst_vnutr_zabezp_iakosti_vyshchoi_
osvity.pdf, положенням Про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у 
ЗДМУ 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_akadem_dobroch_zdob_osv_ta_npp.p
df, Етичним кодексом ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/ok_210122_et_kodex.pdf. Запобігання плагіату 
здійснюється шляхом запровадження для здобувачів занять з основ наукового письма і дослідницької роботи з 
коректного використання інформації з інших джерел та уникнення плагіату, а також правил оформлення цитувань 
(положення Про запобігання прихованому плагіату в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ) 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/pro_zapobig_pryhov_plagiatu.pdf.
В ЗДМУ розроблена Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у ЗДМУ (нова редакція) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/progr_pidtrymk_2021_2026.pdf 
Для придбання компетентностей щодо дотримання академічної доброчесності аспіранти навчаються на курсі 
«Основи академічної доброчесності» http://zsmu.edu.ua/snew_3075.html, http://zsmu.edu.ua/snew_2777.html), 
приймають участь в онлайн-заходах https://youtu.be/xYDvLIwlzDk

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Першочергово ЗДМУ проводить роботу, спрямовану на профілактику виникнення фактів академічного плагіату. З 
аспірантами проводять заняття, де їх ознайомлюють з Положенням про академічну доброчесність здобувачів освіти 
та науково-педагогічних працівників у ЗДМУ
 http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_akadem_dobroch_ZSMU.pdf. Наукові роботи, 
підготовлені аспірантами до оприлюднення, проходять перевірку на академічну доброчесність з використанням 
інтернет-системи StrikePlagiarism.com. За наявності ознак академічного плагіату робота буде повернена автору з 
наданням мотивованих висновків щодо доопрацювання наукових, навчальних і навчально-методичних праць, 
дисертаційних та кваліфікаційних і підсумкових робіт.
Аспіранти несуть відповідальність за порушення академічної доброчесності. 
За порушення академічної доброчесності здобувачі ВО будуть притягнені до академічної відповідальності, згідно ч.6 
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ст.42 Закону України «Про освіту» та Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-
педагогічних працівників у ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_akadem_dobroch_ZSMU.pdf

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Під час конкурсного добору викладачів ОНП враховується необхідний рівень їх професіоналізму, а саме, науково-
педагогічні та наукові працівники повинні мати науковий ступінь та/або вчене звання та кваліфікацію відповідно до 
спеціальності 228 Педіатрія, підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною 
діяльністю за не менш як сімома видами чи результатами, переліченими у пункті 30 Ліцензійних умов (Постанова 
КМУ від 30.12.2015 р. № 1187) http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/210122_polog_konkurs_vidbor.pdf; 
http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/210122_polog_konk_kom_vakans.pdf 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів в Україні. ЗДМУ активно 
залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, використовуючи їх науковий та виробничий 
потенціал для спільного виконання науково-дослідних робіт 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rada_robotodav/polozh_rada_robotodav.pdf. Запорізький державний 
медичний університет готує та надає до Міністерства охорони здоров’я пропозиції щодо необхідної для закладу 
кількості місць до аспірантури за спеціальністю «педіатрія» та формами навчання і виступає роботодавцем для 
аспірантів ЗДМУ, які успішно виконали усі форми навчання в аспірантурі та пройшли головну форму атестації – 
захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Адміністрація ЗДМУ, представники Департаменту охорони 
здоров’я Запорізької облдержадміністрації, як потенційні роботодавці, приймають участь в процесі періодичного 
перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості. Підписані угоди про співпрацю між ЗДМУ та ДОЗ 
Запорізької ОДА і міської ради, лікувально-профілактичними закладами міста та області

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Клінічні кафедри, на яких навчаються здобувачі освіти, базуються у медичних закладах міста, тому спілкування з 
професіоналами-практиками, навчання в процесі курації пацієнтів у співпраці з ними є невід’ємною складовою 
ОНП. Здобувачі беруть участь у щоденних лікарських обходах сумісно з завідувачем відділенням, професорами, 
доцентами кафедр, консиліумах, клінічних розглядах, патолого-анатомічних конференціях, засіданнях ЛКК, де 
вдосконалюють навички діагностики та лікування проблемних захворювань, аналізу складних клінічних ситуацій, 
набувають досвіду спілкування з колегами, формулювання власного судження. Також широко застосовується 
практика проведення відкритих лекцій, майстер-класів, круглих столів провідними професіоналами-практиками та 
представниками роботодавців.
В освітньому процесі задіяні на погодинній основі та за сумісництвом головний лікар Запорізької міської клінічної  
багатопрофільної дитячої лікарні №5 к.мед.н. Запорожченко А.Г.
Науково-педагогічними працівниками ЗДМУ та інших ЗВО, а також іноземні фахівці, проводять актуальні лекції на 
науково-практичних та науково-методичних конференціях, наведені дані на яких використовуються в аудиторних 
заняттях з аспірантами
https://conference-sidelnikov.org.ua/zaproshuiemo-vas-vzjati-uchast-v-roboti-xxiii-shhorichnoi-vseukrainskoi-naukovo-
praktichnoi-konferencii-aktualni-pitannja-pediatrii/

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Система професійного розвитку викладача відображена у Положенні про підготовку науково-педагогічних і 
наукових кадрів у ЗДМУ
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_npk.pdf.
Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників відбувається не рідше ніж 1 раз на 5 років 
згідно плану роботи навчально-методичного відділу та Ради з навчально-методичного забезпечення та підвищення 
кваліфікації викладачів (http://nmv.zsmu.edu.ua/p_86.html). Постійно діють курси з вивчення іноземних мов, школа 
молодого викладача 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/doc_nmv/shkola_molodoho_vykladacha/polozhennia_pro_shvm.pdf,  
Кафедри спільно з ФПО планують підвищення професійної та педагогічної кваліфікації викладачів 
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_224.html; 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_pidv_kvalif_npp.pdf; 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_bpr_npp_kk_2.pdf;  
http://zsmu.edu.ua/new_2245.html, http://nmv.zsmu.edu.ua/new_68.html .
У ЗДМУ впроваджуються інноваційні методи навчання http://zsmu.edu.ua/new_1713.html.
Велика увага приділяється підготовці молодих вчених, чому забезпечує матеріальне стимулювання. Сума 
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преміювання за захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук - 10 тис. грн, кандидата наук – 7 тис. 
грн; наукових керівників - 3,5 тис. грн. Під час виконання дисертацій здобувачі отримують надбавки за складність і 
напруженість праці http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/progr_pidtrymk_2021_2026.pdf

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Згідно колективного договору ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/koldog_2020.pdf, статуту ЗДМУ 
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf та відповідно до стратегії розвитку ЗДМУ 
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/stratehiia_rozvytku_zdmu_2021.pdf університет здійснює нематеріальні (вручення 
нагород університету – грамот, подяк) та матеріальні (преміювання, доплати) заохочення викладачів ОНП за 
досягнення у фаховій сфері.
При публікуванні статей в журналах «Запорожский медицинский журнал», «Патологія»,  які входять до 
наукометричних бази WEB OF SCIENCE університет компенсує вартість наукових видань 
http://zsmu.edu.ua/new_2198.html. 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/progr_pidtrymk_2021_2026.pdf    
Проводиться виплата премії за успішне складання іспиту з іноземної мови на рівень В2, С1, С2 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/progr_pidtrymk_2021_2026.pdf 
Щорічно в університеті проводиться рейтинг науково-педагогічних працівників згідно положення «Про рейтінгову 
систему оцінювання діяльності кафедр і викладачів ЗДМУ», де враховуються досягнення кожного викладача. 
Результати рейтингового оцінювання передбачають матеріальну мотивацію викладачів 
http://zsmu.edu.ua/p_685.html, http://zsmu.edu.ua/new_2204.html,  http://zsmu.edu.ua/snew_2722.html

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Матеріально-технічна база ЗДМУ - наукова бібліотека, навчальні аудиторії, клінічні та експериментальні 
лабораторії, клініки.
Здобувачі мають доступ до лабораторії та оснащення університетської клініки, а також 17 міжкафедральних 
лабораторій ЗДМУ і частково (за укладеними договорами) до ліцензованих діагностичних центрів м. Запоріжжя 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html. 
Виконання наукових досліджень проводиться в навчально-методичному лабораторному центрі та Інституті 
клінічної патології https://www.youtube.com/watch?v=0sdHjOZjimM&t=12s 
Наукова бібліотека надає доступ до бібліотечного фонду, електронного каталогу, баз даних періодичних наукових 
видань англійською мовою; пошукового забезпечення, приміщень читального залу, вільного Wi-Fi доступу 
https://www.youtube.com/watch?v=V3l-5jd6BFg. Бібліотека пропонує: репозитарій ЗДМУ IRZSMU 
http://dspace.zsmu.edu.ua, електронні ресурси кафедр ЗДМУ http://ftp.zsmu.zp.ua/, http://lib.zsmu.edu.ua/p_88.html 
повнотекстові бази даних. Технічний парк бібліотеки - 85 ПК.
Сайт Наукової бібліотеки ЗДМУ http://lib.zsmu.edu.ua/. 
Забезпечено міжбібліотечний книгообмін з 34 профільними бібліотечними установами. Сформований електронний 
каталог http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?
LNG=&C21COM=F&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21CNR=20&Z21ID= .
Здобувачі можуть публікуватись у 3 періодичних виданнях ЗДМУ http://zmj.zsmu.edu.ua/, http://pat.zsmu.edu.ua, 
http://pharmed.zsmu.edu.ua. 
Навчальний процес на 100 % забезпечений засобами наочності, технічним і технологічним обладнанням

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище ЗДМУ дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів PhD за освітньо-науковою 
програмою завдяки збалансованості навчальної, наукової та лікувальної активності, можливістю користуватись 5 
гуртожитками ЗДМУ, що розташовані на території університетського містечка В університеті наявні облаштовані 
аудиторії, обладнані лабораторії, комп’ютерні класи. Здобувачі мають вільний доступ до ресурсів наукометричних 
баз Scopus та Web of Science. При вступі на аспірантську програму здобувачі будь-яких спеціальностей мають змогу 
відвідувати актові лекції провідних професорів медичного університету, на яких розкриваються актуальні питання 
сучасної медичної та фармацевтичної освіти, науки і практики (http://zsmu.edu.ua/snew_2359.html).
У ЗДМУ створені умови для розвитку спортивних та творчих здібностей і уподобань здобувачів PhD: функціонує 
функціонує 6 спортивних зали, площею 1606,6 кв.м., які дозволяють здобувачам займатись різними видами спорту 
http://zsmu.edu.ua/p_79.html. На спортивних об’єктах університету працюють спортивні секції, проводяться 
навчально-тренувальні заняття збірних команд ЗДМУ з аеробіки, армреслінгу, баскетболу, волейболу, естетичної 
гімнастики, гирьового спорту, легкої атлетики, тенісу настільного, футзалу та футболу, шашок і шахів.
Окремим автономним органом, який вирішує, проблеми і потреби студентства та має власний бюджет є Студентська 
рада ЗДМУ (http://zsmu.edu.ua/p_861.html).

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
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здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпека освітнього середовища в ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/snew_2832.html регламентується та забезпечується: 
організацією безпечних умов навчання та праці; дотриманням норм техніки безпеки та систематичним 
інструктуванням здобувачів PhD та науково-педагогічних працівників; дотриманням норм Закону України «Про 
захист персональних даних». Корпуси та гуртожитки оснащені камерами відеоспостереження, вся територія 
огороджена, цілодобово патрулюється службою охорони. В університеті функціонує відділ охорони праці, пожежної 
безпеки http://zsmu.edu.ua/p_1407.html, цивільного захисту http://zsmu.edu.ua/p_901.html, 
http://zsmu.edu.ua/snew_2186.html 
Для безперервного психологічного супроводу діє медико-психологічний центр на базі кафедри психіатрії, 
психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології http://zsmu.edu.ua/p_161.html. Діючі 
нормативні документи закладу спрямовані на дотримання прав та свобод здобувачів освіти. У ЗДМУ функціонує 
спортклуб http://zsmu.edu.ua/p_877.html, http://zsmu.edu.ua/p_879.html, 6 спортзалів загальною площею 1606,6 
кв.м., проводяться навчально-тренувальні заняття збірних команд ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/p_79.html, заходи, що 
носять оздоровчий і масовий характер та художньої самодіяльності http://zsmu.edu.ua/sp_223.html.
Надання першої кваліфікаційної допомоги відбувається на території університетського містечка лікарями 
медпункту та центру медичної реабілітації і профілактики. Повне медобслуговування здобувачів забезпечує Центр 
«Університетська клініка» http://zsmu.edu.ua/p_122.htm.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

У ЗДМУ забезпечується освітня, інформаційна, соціальна та консультативна підтримка здобувачів PhD. Розроблена 
Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у Запорізькому державному медичному 
університеті (нова редакція) http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/progr_pidtrymk_2021_2026.pdf 
Інформаційна та організаційна підтримка здобувачів здійснюється переважно через відділ аспірантури, який 
координує освітньо-науковий процес, документообіг, розклад навчання, проміжних атестацій, оповіщення про 
наукові та освітні заходи, конференції, тренінги. За даними опитування здобувачів, якість освітнього процесу за 
даною ОНП повністю влаштовує 87,5% (8 респондентів із 11) здобувачів

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

У ЗДМУ відбувається технічна та організаційна підтримка для людей з особливими освітніми потребами. У ЗДМУ 
проведено реконструкцію усіх об’єктів інфраструктури (навчальних корпусів, гуртожитків, їдалень, лабораторій, 
Університетської клініки тощо) для доступу до них маломобільних груп населення, про що свідчить «Технічний звіт 
щодо доступності маломобільних груп населення до будівель Запорізького державного медичного університету», 
шифр 10066, 2019 рік. Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 
Україні» з метою створення умов для якісного обслуговування співробітниками університету осіб, що потребують 
допомоги, та забезпечення комфортності перебування їх на території університету наказом ректора від 15 лютого 
2019 року № 76/1 «Про створення волонтерської групи» було створено волонтерську групу для супроводу (надання 
допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями, громадянам похилого віку, іншим маломобільним 
групам населення під час перебування на території ЗДМУ. 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/rozpor_volonter_grupa_inkljuz.pdf. Корпуси та гуртожитки 
обладнані пандусами, спеціальними сан. вузлами для людей з особливими потребами. Адміністрація ЗДМУ при 
плануванні ремонту та реконструкції навчальних приміщень враховує потреби даної категорії здобувачів 
(https://www.youtube.com/watch?v=Jvd6LD0S61Q). Приклади на практиці відсутні

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика ЗДМУ щодо врегулювання конфліктних ситуацій спирається на Положення про порядок врегулювання 
конфліктів в освітньому процесі Запорізького державного медичного університету 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_vreg_konfl_ZSMU.pdf) 
Діяльність Запорізького державного медичного університету ґрунтується на принципі недискримінації, що 
передбачає незалежно від певних ознак: забезпечення рівності прав і свобод осіб, повагу до гідності кожної людини, 
забезпечення рівних можливостей осіб та регулюється  Законом «Про засади запобігання та протидії дискримінації 
в Україні». Врегулювання конфліктів, пов’язаних з корупцією, у ЗДМУ здійснюється відповідно до ЗаконуУкраїни 
«Про запобігання корупції», Етичного кодексу ЗДМУ, Положення про порядок врегулювання потенційного та 
реального конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб Запорізького державного медичного університету, 
Антикорупційної програми ЗДМУ. 
В університеті цілодобово функціонують телефони гарячої лінії: (061) 224-68-02, (068) 960-62-03, будь- яка особа 
може звернутися до співробітників університету електронною поштою (http://zsmu.edu.ua/p_mail_uk.html). 
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції ЗДМУ Аніщенко Михайло Анатолійович, к. юр. н., 
доцент кафедри соціальної медицини, громадського здоровя, медичного та фармацевтичного права, фахівець з 
питань запобігання та виявлення корупції  проводть навчання (http://zsmu.edu.ua/snew_1964.html), постійні 
зустрічі як зі здобувачами освіти, так і з ПВС (http://zsmu.edu.ua/sp_1138.html). В ЗДМУ розроблено і впроваджено 
онлайн-курс з правової освіти. Положення (http://zsmu.edu.ua/p_1483.html) про порядок врегулювання конфліктів в 
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освітньому процесі Запорізького державного медичного університету висвітлено на сайті відділу аспірантури і 
докторантури http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_vreg_konfl_ZSMU.pdf. Викладачі 
ЗДМУ проходять тренінги за тематикою «Психологічного супроводу навчального процесу» 
http://zsmu.edu.ua/snew_2196.html. У ЗДМУ створена Комісія з попередження і боротьби з булінгом 
(http://nmv.zsmu.edu.ua/p_231.html), дискримінацією та сексуальними домаганням. Конфліктних ситуацій не 
зафіксовано.
У ЗДМУ не було конфліктів, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП регулюються Положенням 
про освітні програми у ЗДМУ 
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_osvitni_prohramy_u_zdmu.pdf), 
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ 
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_syst_vnutr_zabezp_iakosti_vyshchoi_
osvity.pdf),
Положенням про організацію опитувань щодо якості освітніх послуг здобувачам вищої освіти ступеня доктора 
філософії в Запорізькому державному медичному університеті 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/vnut_yakist/polozh_opytuvan_jakist.pdf),
Положенням про сектор моніторингу якості освіти 
(http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/pologennja_pro_smjo_3.pdf)

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Періодичність перегляду ОНП відбуваються не менше 1 разу на рік. 
Кількість зібрань проектних груп щодо перегляду ОНП за 4 роки склала 6 разів.
Порядок денний останнього перегляду (протокол № 13 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_13.pdf ): Про зміну складу проектної групи 
освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 228 Педіатрія. Постановлено: 
1. Затвердити новий склад проектної групи освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня 
підготовки доктора філософії спеціальності 228 Педіатрія:
- Леженко Г.О. – д.мед.н., професор, зав. кафедри госпітальної педіатрії (гарант);
- Пашкова О.Є. – д.мед.н., професор кафедри госпітальної педіатрії;
- Іванько О.Г. – д.мед.н., професор, зав. кафедри пропедевтики дитячих хвороб 
- Недельська С.М. – д.мед.н., професор, зав. кафедри факультетської педіатрії;
- Пахольчук О.П. – д.мед.н., доцент, доцент кафедри факультетської педіатрії;
- Шумна Т.Є. – д.мед.н., професор кафедри факультетської педіатрії;
- Спахі О.В. – д.мед.н., професор, зав. кафедри дитячої хірургії та анестезіології.
2. Ввести до складу проєктної групи стейкхолдерів, а саме представників роботодавців – декана 2-го медичного 
факультету, доц. Ю.Ф. Полковнікова, директора КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, заслуженого лікаря 
України, к.мед.н. Запорожченко А.Г., а також представника від здобувачів, аспірантку Н.А. Захарченко.
3. Рекомендувати Вченій раді ЗДМУ затвердити новий склад проектної групи освітньо-наукової програми третього 
(освітньо-наукового) рівня підготовки доктора філософії спеціальності 228 Педіатрія.
ОНП та навчальний план розробляються проектною групою на чолі з гарантом ОНП, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти третього рівня з відповідної спеціальності, здобувачів, інших зацікавлених сторін, проходить 
громадське обговорення та затверджується Вченою радою ЗДМУ.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти (представники від здобувачів за спеціальністю 228 Педіатрія) залучалися до всіх засідань 
проектних груп, заслуховувалися та були прийняті до уваги їх пропозиції та побажання. Всі протоколи засідань 
проектних груп оприлюднено за посиланням http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_135.html. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

В університеті діє Наукове товариство молодих вчених та студентів ЗДМУ (http://zsmu.edu.ua/p_215.html), яке бере 
участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОНП шляхом обговорення проблем, що турбують здобувачів 
із надавачами освітніх послуг (аспіранти Вакула Д.О. та Запорожченко Д. входить до складу студради університету, 
http://zsmu.edu.ua/sp_215.html, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/apiranty_sklad_vchenarada/aspirant_studrada.pdf). Представники 
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Наукового товариства входять до складу Вченої ради (аспірант Захарченко Н.А., 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/apiranty_sklad_vchenarada/apirant_vchenarada_med_ped_stomat.pdf). 
Наукове товариство молодих вчених та студентів активно співпрацює із адміністрацією ЗДМУ, відділом аспірантури, 
профкомом студентів, студентським самоврядуванням, студентським науковим товариством тощо, в тому числі з 
питань якісної реалізації ОНП, інтернаціоналізації, розвитку проектної діяльності у ЗДМУ, її члени залучені до 
обговорення питань процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Під час аналізу актуальності ОНП та оцінювання достатності наявних ресурсів встановлюють суспільну потребу в 
ОНП, її потенціал – шляхом консультацій з зацікавленими сторонами (здобувачами вищої освіти,  роботодавцями, 
науковою спільнотою), з’ясовують виконання основних умов її запровадження. Переважна більшість здобувачів 
ступеня доктора філософія працевлаштовуються в Запорізькому державному медичному університеті, який є для 
них основним роботодавцем, а також в лікувально-профілактичних закладах м. Запоріжжя та Запорізької області. 
Тому представники адміністрації, відділу аспірантури, провідні науковці та науково-педагогічні працівники з 
великим науково-практичним досвідом, головні спеціалісти Департаменту охорони здоров’я  Запорізької ОДА 
включені в робочу групу та/або наукову комісію, а також приймали участь на всіх етапах перегляду ОНП. 
Представники фахових асоціацій та товариств, експерти Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА, керівники 
наукових лабораторій, як і інші співробітники ЗДМУ, приймали участь в обговоренні на засіданнях робочої та 
наукової комісії, на засіданні Ради роботодавців ЗДМУ (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_158.html) 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

В ЗДМУ вже є приклади закінчення навчання та захисту дисертацій на здобуття наукового ступня «доктор 
філософії» за спеціальністю 228 «Педіатрія». Так, Крайня Г.В. після успішного захисту дисертаційної роботи 
(http://zsmu.edu.ua/p_1375.html) працює асистентом кафедри ЗДМУ (http://zsmu.edu.ua/p_160.html). Успішно 
завершила навчання в аспірантурі та захистила дисертаційну роботу аспірант  Федосєєва О.С. 
(http://zsmu.edu.ua/p_1560.html) 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Регулярне анонімне щорічне опитування здобувачів, періодичне спілкування під час проміжної та річної атестацій, 
індивідуальні звернення дають можливість виявити ступінь задоволеності аспірантів організацією вступного, 
освітнього, наукового процесів, питань доброчесності, виявити наявні недоліки та проводити заходи по їх усуненню.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація ОНП “Педіатрія” первинна. На виконання наказу МОЗ України від 24.10.2012 № 834 «Про навчально-
методичну діяльність вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації» у ЗДМУ з 
15 по 17 лютого 2016 року працювала моніторингова група в оцінюванні досвіду організації навчально-методичної 
роботи у Запорізькому державному медичному університеті, оцінка діяльності була позитивною. А також з 12 по 14 
березня 2019 року Державна служба якості освіти України перевіряла ЗДМУ щодо мови навчання. Усі пропозиції 
були враховані, розроблений план заходів, який повною мірею реалізований підрозділами ЗДМУ. 
Враховані пропозиції акредтитацій ОП «Стоматологія» другого (магістерського) рівня та «Фізична терапія, 
ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня, а саме: відбулося засідання проєктної групи ОНП «Педіатрія» і 
введено до її складу здобувача вищої освіти і представника від роботодавців 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_13.pdf), а також налагоджена робота з 
потенційними роботодавцями не лише Запорізької області, а й інших регіонів України. Також враховані побажання 
щодо зарахування отриманних знань, здобутих в неформальній освіті.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Всі учасники академічної спільноти приймають участь у процедурі внутрішнього забезпечення якості ОП. З метою 
виявлення сильних і слабких сторін ОП, а також виявлення рівня якісного надання освітніх послуг здійснюється 
взаємовідвідування занять науково-педагогічними працівниками, перевірка завідуючими кафедрами, проводяться 
відкриті лекції та практичні заняття, згідно графіку, який оприлюдненого на сайті університету. Також проводиться 
опитування серед здобувачів вищої освіти шляхом анкетування. Процедури внутрішнього забезпечення якості ОНП 
включають також 
побудову документальних засад забезпечення якості (статут ЗДМУ 
(http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf), Стратегія розвитку ЗДМУ 
(http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/stratehiia_rozvytku_zdmu_2021.pdf), Положення про академічну доброчесність 
здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у Запорізькому державному  медичному університеті 
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(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_akadem_dobroch_ZSMU.pdf),
Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у Запорізькому державному медичному 
університеті (нова редакція) http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/progr_pidtrymk_2021_2026.pdf  

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Становлення внутрішньої система забезпечення якості освіти у ЗДМУ знаходиться під особистим контролем 
ректора, враховує реформування галузі, здійснюється на всіх рівнях: здобувачів, кафедр, 
факультетів, ректорату/деканатів/Вченої ради.
Систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЗДМУ викладено в Положенні про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/vnut_yakist/polozh_syst_vnutr_zabezp_jakost.pdf) та розроблено згідно 
з принципами: 
� відповідності європейським і національним стандартам якості вищої освіти; � автономії ЗВО, який відповідає за 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 
� системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх рівнях освітнього процесу; 
� процесного підходу до управління; 
� здійснення моніторингу якості; 
� постійного підвищення якості; 
� залучення здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості; 
� відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу викладені у Статуті ЗДМУ 
(http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf), Положенні про порядок підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук в Запорізькому державному медичному університеті» 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_zdobuvach.pdf), колективному договорі ЗДМУ 
(http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/koldog_2020.pdf, http://zsmu.edu.ua/upload/files/koldog_2020_zminy1.pdf, 
Положенні про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у Запорізькому державному медичному 
університеті (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_npk.pdf).
В цих положеннях викладені основні аспекти організації освітнього процесу, де дано чітке і зрозуміле роз’яснення 
стосовно правил та обов’язків всіх учасників освітнього процесу в ЗДМУ. Вся інформація щодо організації освітнього 
процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗДМУ (http://zsmu.edu.ua/).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Відділ аспірантури і докторантури ЗДМУ http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_pro_viddil.html

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/228pediatr/onp_phd_221_ped.pdf

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Перелік дисциплін, які вивчають аспіранти, крім загальної підготовки, що формує загальнонаукові, мовні 
компетентності, універсальні навички дослідника, включає розділи клінічної медицини (сучасна педіатрія) 
відповідно до напрямків наукових досліджень. Отримуючи новітні знання, здобувач розширює свій світогляд, 
набуває навичок багатогранного та ґрунтовного їх аналізу, що дозволяє ставити мету та завдання дослідження, 
розробляти його дизайн, спираючись на досвід провідних науковців, досягнення яких висвітлюються дисциплінами 
ОНП. Програма містить достатній перелік вибіркових дисциплін (18 кредитів), які аспірант обирає згідно власних 
наукових інтересів та яким присвячує більшість часу навчання (12 кредитів ЄКТС). Виконання більшості наукових 
досліджень зосереджено в оснащених сучасним обладнанням навчальному медико-лабораторному Центрі (НМЛЦ) 
та Інституті клінічної патології, лабораторно-біохімічні і клініко-інструментальні дослідження виконуються в 
Університетській клініці, а також в 17 міжкафедральних лабораторіях і частково (за заключеними договорами) в 
ліцензованих діагностичних центрах м. Запоріжжя (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html). Ґрунтовна підготовка 

Сторінка 21



мовних компетентностей, яка включає вивчення англійської мови, у науково-медичному спілкуванні корисні задля 
комунікації в міжнародному науковому середовищі.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

Згідно Постанови КМУ від 23.03.2016 р. №261 підготовка здобувачів ВО до дослідницької діяльності забезпечується 
шляхом вивчення усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження, застосування 
сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, здатності 
розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове 
дослідження, здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я, реєстрації прав 
інтелектуальної власності. Зміст ОНП включає освітні компоненти нормативної частини: основи біостатистки та 
методи статистичного аналізу; технологія планування, реєстрації прав інтелектуальної власності та апробації 
результатів наукового дослідження; філософія науки (3 кредити), іноземна мова (8 кредитів), курс за вибором: 
основи педагогіки та інноваційні технології у вищий школі, Основи академічної й педагогічної комунікації, Основи 
академічної доброчесності, Основи професійної і наукової етики. 
Підготовка за обраним напрямком включає практичну частину, пов’язану з вдосконаленням професійних навичок 
із прикладним застосуванням знань та навичок проведення власного наукового дослідження. На спеціалізовані 
дисципліни виділяється більшість навчального часу (12 кредитів), що дає змогу забезпечити повноцінну підготовку 
здобувачів http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_135.html 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Протягом 2-х років навчання аспіранти вивчають загальні філософські методологічні основи про розвиток науки, 
вдосконалюють знання та практичне використання основ медичної етики та деонтології, вдосконалюють культуру 
мови лікаря, коректне застосування медичної термінології. Дисципліна «Технологія планування, реєстрації прав 
інтелектуальної власності та апробації результатів наукового дослідження» сприяє формуванню здатності до 
швидкого пошуку сучасної інформації, Поглиблене вивчення дисциплін з теоретичної та клінічної медицини, 
вибіркових спеціалізованих дисциплін стає необхідним базисом для формування навичок викладання медичних 
дисциплін. На ІІІ році навчання здобувачі проходять навчально-педагогічну практику, яка включає активну 
(самостійне проведення аспірантами практичних занять, читання лекцій у контексті наукового дослідження та 
наукових інтересів аспіранта) та пасивну (відвідування семінарських, практичних занять і лекцій з урахуванням 
спеціалізації кафедри та напряму наукового дослідження аспіранта, їх обговорення) складові, що надає можливість 
набути практичних навичок та досвіду викладацької роботи, необхідних для викладання дисципліни за профілем 
своєї спеціальності у закладах вищої освіти після отримання освітньо-наукового рівня PhD та забезпечити 
повноцінну підготовку здобувачів. Положення про порядок проведення навчально-педагогічної практики 
здобувачів ВО ступеня доктора філософії у ЗДМУ викладено на 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_navch_ped_prakt_asp.pdf

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Відповідність тем наукових досліджень майбутніх аспірантів напрямам досліджень потенційних наукових 
керівників контролюється на кількох етапах: відділом аспірантури на етапі до вступу при зборі клопотань від 
кафедр з рекомендаціями до вступу претендентів; на етапі вступу - екзаменаційною комісією при проведенні 
співбесіди зі вступником та презентацією власних дослідницьких досягнень у вигляді реферату з обраної 
спеціальності, який повинен мати рецензію з оцінкою і підписом завідувача кафедри. Здобувач презентує основну 
ідею наукового дослідження, обґрунтовуючи її актуальність, новизну.
Після вступу до аспірантури здобувачем сумісно з науковим керівником готується планування теми дисертації, яка 
виконується в рамках НДР кафедри. Напрямками наукових досліджень є вивчення особливостей перебігу, 
удосконалення діагностики, лікування та профілактики запальних та алергічних захворювань дитячого віку, 
цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей. Тема дослідження 
доповідається здобувачем на засіданні кафедри, обговорюється на науково-плановій комісії, після чого здобувач 
проходить планування та затвердження теми на засіданні Вченої ради університету 
(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_118.html; http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/plantema/dok_planuvannja.pdf; 
http://zsmu.edu.ua/p_944.html). Вказані процедури забезпечують дотичність тем запланованих наукових досліджень 
здобувачів напрямам досліджень наукових керівників, що підтверджується публікаціями та темами дослідних робіт 
кафедр

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

У ЗДМУ щорічно проводиться конференція студентів та молодих вчених http://zsmu.edu.ua/p_1177.html.
Оцінювання успішності виконання ОНП аспірантом відбувається з урахуванням кількості виступів на наукових 
конференціях, наукових публікацій (в т.ч. Scopus та Web of Science), патентів, участі у міжнародних проектах.
Напередодні проведення міжкафедральної апробації завершеної дисертаційної роботи та її представлення до 
офіційного захисту її виконавець і його керівник представляють комісії для перевірки індивідуальний журнал 
аспіранта здобувача, в якому хронологічно зафіксовані проведені наукові дослідження, а також оригінальну 
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первинну документацію. ЇЇ засвідчення здійснюється в установі, де проводилось виконання науково-дослідної 
роботи посадовою особою з прикладанням відбитку печатки установи 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_kom_perev_perv_dok.pdf; 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_perv_dok_2019.pdf. В ЗДМУ створена група, яка 
забезпечує перевірку робіт на відсутність плагіату http://zsmu.edu.ua/p_1477.html, метрологічна служба 
http://zsmu.edu.ua/p_201.html
Важливою складовою виконання ОНП є усний іспит зі спеціальності, який проводиться на ІІІ році навчання 
комісією у складі  провідних фахівців відповідних спеціальностей та наукових керівників здобувачів. Положення 
про порядок проведення захисту дисертацій та присудження ступеня доктора філософії у ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_proved_zahystu.pdf

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Участь у міжнародних проектах та грантових програмах – один з пріоритетних напрямів розвитку міжнародної 
діяльності ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/p_933.html, http://zsmu.edu.ua/p_831.html . Інформація щодо грантів 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_7.html, стажувань https://unistudy.org.ua/, http://zsmu.edu.ua/p_1474.html, програм 
обміну http://zsmu.edu.ua/p_1472.html розміщена на офіційних сторінках ЗДМУ. 
Наказом ректора ЗДМУ №336 від 30.10.2013 р. створено Медичний освітній центр ЗДМУ з метою реалізації цілей і 
завдань, визначених керівництвом університету та концепцією розвитку університету 
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/kontseptsiia_rozvytku_zdmu_2021.pdf, створення якого було забезпечити 
виконання обов'язків ЗДМУ перед Європейською Комісією згідно з Проектом № 530519-Tempus-1-2012-1-UK-
TEMPUS-JPCR «Створення Міжрегіональної Мережі Національних Центрів Медичної освіти, головним напрямом 
яких є впровадження проблемно-орієнтованого навчання з використанням віртуальних пацієнтів». Центр бере 
участь в реалізації проектів ePBLnet, TAME, Upcoming projects, Examples of Virtual Patients.
ЗДМУ реалізував проект «DEEPRAFT: Навчання лікарів, підвищення обізнаності пацієнтів щодо фібриляції 
передсердь і венозної тромбоемболії» для американської фармацевтичної компанії Pfizer, Inc., «Пфайзер». Період 
виконання проекту – 2 роки (14.01.2019 – 01.12.2020), мета якого - удосконалення ідентифікації та лікування 
пацієнтів з фібриляцією передсердь для зниження ризику розвитку інсульту і венозної тромбоемболії у Східній 
Європі

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Наукові керівники аспірантів беруть участь у різних видах наукових дослідницьких проектів 
http://zsmu.edu.ua/p_828.html
Результати проектів оприлюднюються в наступних формах:
1) публікація наукових статей, монографій, тез у матеріалах фахових наукових форумів, оформлених патентів на 
винаходи, публікації в виданнях з наукометричних баз даних http://zsmu.edu.ua/p_828.html; 
http://zsmu.edu.ua/p_205.html,
2) публічні виступи та обговорення результатів проектів на фахових наукових форумах – конгреси, з’їзди, науково-
практичні конференції, симпозіуми, семінари (план конференцій у ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/p_1177.html,  
3) участь в міжнародних конференціях та науково-практичних заходах http://zsmu.edu.ua/p_828.html.
Результати науково-дослідницької діяльності впроваджуються в освітньо-науковий процес  медичних ЗВО, в 
практичну діяльність лікарів закладів охорони здоров’я України, профільних наукових установ; видатні науково-
практичні досягнення вчених удостоюються визнання на регіональному, державному, міжнародному рівнях тощо 
http://zsmu.edu.ua/p_828.html.
Аспіранти залучаються до таких наукових дослідницьких проектів та результатів їх впровадження у якості членів 
колективу виконавців/співавторів публікацій.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Запобігання порушень академічної доброчесності проводиться системно, шляхом створення та впровадження 
нормативно-правових, інституційних засад, популяризації принципів. Діє Положення про академічну доброчесність 
здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_akadem_dobroch_ZSMU.pdf, 
Положення про запобігання прихованому плагіату в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_zapobig_pryhov_plagiatu.pdf,
Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у ЗДМУ (нова редакція) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/progr_pidtrymk_2021_2026.pdf.     
ЗДМУ забезпечив доступ учасників освітнього процесу до самоперевірки текстів програмою 
STRIKEPLAGIARISM.COM, результати її затверджуються на кафедральному рівні. Заповнена Декларація про 
дотримання академічної доброчесності» (розробленої НАЗЯВО) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/deklar_pro_dobr.pdf подається разом з рукописом до 
редколегій журналів, спеціалізованих вчених рад університету, де є додаткова можливість перевірки 
антиплагіатною програмою STRIKEPLAGIARISM.COM. 
За порушення принципів академічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до відповідальності:
повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту,заліку, відпрацювання незадовільних оцінок, 
пропущених занять, модульного контролю); повторне проходження курсу; позбавлення академічної стипендії; 
відрахування з ЗДМУ
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Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Фактів порушення академічної доброчесності серед аспірантів, керівників та науково-педагогичних працівників 
ЗДМУ виявлено не було. З метою моніторингу дотримання членами колективу моральних та правових норм 
Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_117.html 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_akadem_dobroch_ZSMU.pdf в ЗДМУ наказом 
ректора створюється Комісія з питань академічної доброчесності.
За порушення принципів академічної доброчесності педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники 
притягуються до дисциплінарної відповідальності, аж до звільнення з ЗДМУ, відповідно до законодавства за 
поданням Комісії з питань академічної доброчесності. Правила Положення однакові для всіх працівників, 
незалежно від посади і терміну роботи, знайомляться з ним при прийомі на роботу (до підписання трудового 
договору).
У разі незгоди щодо виявлення факту плагіату (компіляції) у творі, автор має право у визначений термін з моменту 
виявлення подати письмову апеляційну заяву, після чого створюється апеляційна комісія із числа провідних 
фахівців ЗДМУ відповідного профілю, яка формує висновки за даною заявою.
За результатами засідання комісія формує висновки, які підписує голова комісії, її члени та заявник

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОНП є спроможність розвитку інтелектуальної, професійної особистості, наукового потенціалу 
як в теорії, так і в практиці медицини, за рахунок чого підвищується  конкурентноспроможність на ринку праці та 
визнання в міжнародній науковій спільноті. Означені здобутки відбуваються за рахунок логістики ОНП, 
рівномірного навчального навантаження здобувачів та послідовності викладання дисциплін. ОНП реалізує 4 види 
компетентностей здобувачів ІІІ рівня (наукові, мовні, навички дослідника та знання зі спеціальності), дисципліни 
кожного з них представлені в нормативній та частині за вибором. Це дозволяє здобувачу розкрити індивідуальні 
особливості відповідно до наукового напрямку. Дозволяє обрати відповідні дисципліни, серед яких домінують 
професійні. При реалізації ОНП особливо наголошуються  принципи академічної доброчесності, мовні 
компетентності та навички наукової діяльності з можливістю публікувати результати наукових досліджень в 
міжнародних виданнях та інтегруватись в світовий освітньо-науковий простір. Реалізація ОНП відбувається за 
рахунок наявності потужного кадрового потенціалу – авторитетних вчених, лікарів практичної сфери, якими є 
викладачі ЗДМУ на базі потужних клініко-лабораторних ресурсів ЗДМУ.
Приймаючи до уваги постійний динамічний розвиток науки та практики, програма буде постійно потребувати 
вдосконалення, в першу чергу, за рахунок організації дистанційного навчання, та постійного розширення рівня 
співпраці з вітчизняними та зарубіжними ЗВО, їх активніше залучення в міжнародні проекти. Методи навчання 
потребують вдосконалення: розширити вибіркову складову, шляхом більш широкого залучення провідних фахівців 
галузі, з метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти даної ОП задовольняючи гостру потребу регіону у 
фахівцях даного напрямку.
Наукова складова ОНП постійно вимагає зростання залучення матеріальних ресурсів для виконання наукових 
досліджень (у тому числі за рахунок грантів https://dduvs.in.ua/wp-
content/uploads/files/Structure/science/plans/mg.pdf), публікацій в міжнародних виданнях

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективами розвитку освітньо-наукової програми виступає постійне її вдосконалення відповідно до новацій, що 
впроваджуються в сучасну медичну науку, та потреб реформованої галузі охорони здоров’я. Планами вдосконалення 
ОНП є: розвиток елементів дистанційного навчання, активізація та підтримка діяльності Наукового товариства 
молодих вчених та студентів ЗДМУ (http://zsmu.edu.ua/sp_215.html). В планах є розширення співпраці з провідними 
професійними установами, науковими центрами, закордонними науково-дослідницькими закладами та ЗВО для 
створення умов тісної співпраці, реалізації сумісних програм підготовки докторів філософії та публікацій 
результатів досліджень. Підвищити спрямування наукових публікацій науково-педагогічних працівників кафедри 
за профілем дисциплін, що викладаються на кафедрі до фахових видань та журналів, що індексуються у науково 
метричних базах, зокрема Scopus та Web of Science, наукових видань Євросоюзу.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
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Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Колесник Юрій Михайлович

Дата: 11.06.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

навчальна 
дисципліна

syl_such_dytjach_hi
rurg.pdf

/9xZQEFr1bZUoxC+
P6KrL+mXaPoybqSs

0ZYzdTBSM+c=

Операційний інструментарій, 
ендовідеокамера, 
цістоуретероскоп, 
ендовідеокамера, 
пристрій ЦЕР, 
апарати 20321001 ДУОМАТ та 
АУТОКОН, 
26167Н двухходовий кран, 
30321MD захват. 
щипци Click-Line.3мм, 
аналізатор лазерний ЛАКК-02, 
світловод волоконно-опт., 
ПК, 
БФП, 
камера АХ11-6, 
іономір, 
галогенова лампа

ОК 1. Філософія науки навчальна 
дисципліна

syl_filosof_nauk.pdf WnDAKz9EPK6sesu5
R7TRreKe0pDB+Vn

h3AtWQ/Nl2wg=

Ноутбук ASUS Х540
LCD дисплей LG 49SE3B
LCD дисплей:LG 47WL10
БФП А4 ч/б Samsung SCX-4650N
Дисплей LCD LG49LV340C
Дисплей Samsung 65" 
Компьютер R-LINE
Компьютер АТХ 400W МОЕП 
Мережева камера AXIS P1375 з 
РоЕ-адаптером TP-Link TL-
POE150S
Навчальний комп"ютерний 
комплекс
Ноутбук Lenovo IdeaPad – 3 шт.
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
ПК Ferro Office 
Веб-камера LOGITECH Brio 4K 
Ultra HD Pro
Комп’ютер офісний  Impression 
P+
БФП лазерний А4 Canon s-SENSYS 
MF216n
Дошка учнівська
Монітор 18.5" LG 19M44A-B
Монітор LG 19M37A-B
Монитор LG 21,5" 22МР58
Роутер Mikro Tik RouterBOARD
Роутер Wi-Fi Mikrotik 
RouterBOARD
Екран проекційний
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

навчальна 
дисципліна

syl_osn_biostatystyk
.pdf

AQJLOkjQo9nxmfeie
9inOZhD90P0Kzu27

ROTk4u6Q/g=

LCD дисплей LG – 5 шт.
Апарат Амплипульс
Апарат Іскра
Апарат Полюс
Апарат УВЧ
Апарат лаз.терапії
Аудиометр
БФП А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з 
Wi-Fi з кабелем USB
Диоптриметр
Комп`ютер викладача Impression 
P+ - 4 шт.
Комплекс 
електронейроміографічний 
комп'ютерний М-TEST 4
Комплект апаратури для 
вимірювання електричних 
сигналів



Компьютер АТХ 400W МОЕП – 2 
шт.
Магнітний стимулятор Нейро 
МС
Ноутбук ASUS X540
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15
Ноутбук Samsung R519-XA03UA
Осциллограф DS1062СА
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium
Персональний комп"ютер 
"FryLine"
Реоперетворювач РГ-03
Рефрактометр – 2 шт.
Сахариметр – 2 шт.
Сервер АТХ 550W+ S1200BTL
Ел.кардиограф – 2 шт.
Ел.кардиостим. – 2 шт.
Прилади та інструменти 
навігаційні, метерологічні, 
геофізичні 
(акселерометри)АНС114-08 – 2 
шт.
Дошка учнівська – 6 шт.
Принтер Samsung ML-2165
Принтер Xerox Phaser 3140
Принтер А4 НР LJ Pro M102w з 
Wi-Fi з кабелем USB
Точка доступу RouterBoard
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій
Комп’ютерний клас для 
тестування

ОК 3. Технологія 
планування та 
реєстрації прав 
інтелектуальної 
власності. Презентація  
результатів наукового 
дослідження

навчальна 
дисципліна

syl_tehnolog_planuv
an.pdf

XcU/0lF8AbKuluLs+
omG/13c++8yp6Xfd

oN6uMRIuS4=

БФП А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з 
Wi-Fi, з кабелем USB
Дисплей LCD LG55LV340C 
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15
Ноутбук НР 6720s Compag Cel540
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium
ПК Ferro Office
Цифровой копир-принтер Xerox
Веб-камера Logitech HD С270
Дошка аудиторна
Інформаційний стенд
Монітор 18.5" LG 19M44A-B
Монітор LG 19M37A-B
Роутер Wi-Fi Mikrotik 
RouterBOARD RB952Ui-5ac2nD
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій

ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

навчальна 
дисципліна

syl_osn_akadem_pe
d_komunik.pdf

Uq6wmymDIZFFWD
tgv7AEDeNBw1VN7e

Hfondk4QYQu7c=

БФП А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з 
Wi-Fi, з кабелем USB
Дисплей LCD LG55LV340C 
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15
Ноутбук НР 6720s Compag Cel540
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium
ПК Ferro Office
Цифровой копир-принтер Xerox
Веб-камера Logitech HD С270
Дошка аудиторна
Інформаційний стенд
Монітор 18.5" LG 19M44A-B
Монітор LG 19M37A-B
Роутер Wi-Fi Mikrotik 
RouterBOARD RB952Ui-5ac2nD
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

навчальна 
дисципліна

syl_osn_akadem_do
broch.pdf

EtGDXJK9/y9MAXN
6UxEe6+v5yPhyyhIY

F1iE8qSp9VM=

БФП А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з 
Wi-Fi, з кабелем USB
Дисплей LCD LG55LV340C 
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15
Ноутбук НР 6720s Compag Cel540
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium
ПК Ferro Office
Цифровой копир-принтер Xerox
Веб-камера Logitech HD С270
Дошка аудиторна
Інформаційний стенд
Монітор 18.5" LG 19M44A-B



Монітор LG 19M37A-B
Роутер Wi-Fi Mikrotik 
RouterBOARD RB952Ui-5ac2nD
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

навчальна 
дисципліна

syl_osn_nauk_prof_
etyky.pdf

KwqkPorvgClG0HL4
yvqDPirYYuqNCGoJ

MQXP1y1T6l4=

Ноутбук ASUS Х540
LCD дисплей LG 49SE3B
LCD дисплей:LG 47WL10
БФП А4 ч/б Samsung SCX-4650N
Дисплей LCD LG49LV340C
Дисплей Samsung 65" 
Компьютер R-LINE
Компьютер АТХ 400W МОЕП 
Мережева камера AXIS P1375 з 
РоЕ-адаптером TP-Link TL-
POE150S
Навчальний комп"ютерний 
комплекс
Ноутбук Lenovo IdeaPad – 3 шт.
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
ПК Ferro Office 
Веб-камера LOGITECH Brio 4K 
Ultra HD Pro
Комп’ютер офісний  Impression 
P+
БФП лазерний А4 Canon s-SENSYS 
MF216n
Дошка учнівська
Монітор 18.5" LG 19M44A-B
Монітор LG 19M37A-B
Монитор LG 21,5" 22МР58
Роутер Mikro Tik RouterBOARD
Роутер Wi-Fi Mikrotik 
RouterBOARD
Екран проекційний
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій

ОК 4. Іноземна мова 
Upper Intermediate-
Advanced

навчальна 
дисципліна

syl_inoz_mova.pdf 4HWf3HBCfZeHOvg
0ILDitRrZKnC+oeqL

ojO+YU0ZZ0w=

БФП А4 ч/б Samsung SCX-4650N
Дисплей LCD LG55LV340C
Комплекс навчальний 
"Impression"
Компьютер АТХ 400W МОЕП
Лазерный принтер HP Laser
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium
ПК Roma PC
ПК Ferro Office
Комп’ютер офісний  Impression 
P+
Інтерактивна панель EdPro 
Touch ETP75U52568
БФП CANON i-SENSYS MF237W – 
2 шт.
Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15
Принтер Xerox Phaser 3140

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

навчальна 
дисципліна

syl_osn_pedagogiky
.pdf

V09AVpTNtp5oMFy
0QukEh/OZ3iYACvY

GSB6CVXgTfWg=

Ноутбук ASUS X540 15,6”/ 
1366x768 / CPU Intel Pentium 
N37xx / RAM 4Gb / HDD 750Gb / 
DVDRW / Windows 10 Pro
Ноутбук Samsung R519-XA03UA
Сервер АТХ 550W+ S1200BTL 
6*SATA RAID 2*GbLAN Xeon E-
1220 2*2Gb DDR3 ECC 2*HDD 
SATA 500Gb 7.2K DVD+RW
ПК "RОМА PC" Celeron D330/Ram
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
G3250/2xRAM DDR3 2 Gb/MB 
H81/Midi ATX 400W/Key/Mouse
Комп`ютер викладача Impression 
P+,у складі: Процесор Intel Core 
i3-7100 3,9 GHz Материнська 
плата GIGABYTE GA-H110M-
S2PV Оперативна пам"ять DDR4 
4Gb Samsung Жорсткий диск SSD 
SATAIII об"єм 256Gb CRUCIAL 
Оптичний пристрій LG 
SuperMulti 
Компьютер офісний: Компьютер 



АТХ 400W МОЕП RIM2000 H61 
DVI D-Sub 8ch GbLAN Pentium 
DualCore G620 2.6GHz 1Gb DDR3 
250Gb 16Mb DVD+RW 
Комплекс 
електронейроміографічний 
комп'ютерний М-TEST 4 
Осциллограф DS1062СА фирмы 
Rigol. Осциллограф C1-69
LCD дисплей LG 55SE3B з 
діагоналлю 55 дюймів з 
акустичною системою SP-500. 
Монітор Samsung SyncMaster. 
ЛОМО
Магнітний стимулятор Нейро 
МС. Плазмовий телевізор 
PANASONIC 42PV45 
ДБЖ Eaton NV 
1000H(ENV1000H). 
Реопреобразувач - 1РГ-03 
LCD дисплей LG 55LV340S з 
фіксованим настінним 
кріпленням
Принтер Samsung ML-2165. 
Принтер Xerox Phaser 3140 A4, 18 
стр/мин 1200*600 т/д, 8Мб,USB 
2.0

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

навчальна 
дисципліна

syl_such_pediatr.pdf UYLtX6QpyCaufyU3
7ZpPRO8XACFANH

rtlV3EuSS0g14=

Кафедра пропедевтики дитячих 
хвороб
Комп’ютер Impression PT
Комп’ютер викладача
Комп’ютер R-LINE
ПК ”ROMA PC” Celeron
ПК ROMA PC/CPU INTEL
ПК Ferro Office
Монітор 18,5 ”LG”
Монітор LG 19М37А-В   
Монітор LG27
Монітор LG27BK750Y-B – 2 од.
Монітор SAMSUNG SyncMaster
Ноутбук ACER  
Ноутбук ASUS X540
Ноутбук Lenovo Idea Pad330 – 2 
од.
Ноутбук Lenovo Idea PadG550
Ноутбук Lenovo Idea Pad320
Ноутбук  Aser Aspires 5
Ноутбук Aser Aspires 5
МФУ CANON i-SENSYS
Сканер Umax Astra 5450 MF4018
Принтер Xerox P8EX
Принтер A4 HP LJ 102
Принтер A4 HP LJ Pro
Принтер SAMSUNG
Телевізор LCDSamsung LE40S7
Мультимедіа проектор EPSON 
EB-84
Коагулометр COAGUCHEK XS
Ультразвуковий кістковий 
сонометр Санлайт Міні Омні АТ 
Фарма
Ультразвукова діагностична 
система LOGIQ e (Консоль) ТОВ 
«Діатех-Україна»
Комплекс 
електрокардіографічний 
«Кардиолаб» ТОВ «Медіка»
Комплекс спірографічний 
«Спіроком» ТОВ «Медіка»
Монітор артеріального тиску 
та електрокардіограми 
CardioTens Биомедика-Сервис

Кафедра факультетської 
педіатрії
Відеокамера Panasonic DS27
ПК
Мультимедійна дошка Prestigio 
PMB514L650
Проектор мультимедійний 



Toshiba TLP-260
Ноутбук Lenovo IdealPad 320-15 
ISK - 3 од.
Комп’ютер викладача Impression
Ультразвуковий кістковий 
сонометр Санлайт  МініОмні з 
ультразвуковим зондом
Електродіагностичний 
спірометричний апарат MIR 
Spirolab III
Електрокардіограф 
Холтерівська система ЕКГ та АТ  
ЕС-3Н/АВР
Ультразвуковий діагностичний 
прилад MyLab50
Набір для діагностики апное сну  
SOMNOchtck micro CARDIO (WM 
94570)

Кафедра госпітальної педіатрії
LCD дисплей LG 55SE3B з 
діагоналлю 55 дюймів з 
акустичною системою SP-500
БФП А4 ч/б Samsung SCX-4650N 
(SCX-4650N/XEY)
Кардиографич.комплекс с ПК 
CARDIOLAB-2000
Комплекс звукопідсилювальній 
електричний (зокрема система з 
мікрофоном і гучномовцем для 
публічних виспутів)
Комплекс кардіографічний 
"КАРДІОСЕНС"
Комп’ютер  офісний
Комп’ютер R-LINE с процессором 
Cel E3300 LGA775 w/F – 2 од.
Комп’ютер Tehnic-Pro Core i5 3, 
3GHz/4096Mb/1000G/DVDRW/AT
X/Win 7 Home Basic
Микроскоп
Монитор TFT 22" Philips 
226V3LAB
Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G 
(NX.HN5EU.00G) – 2 од.
Ноутбук SAMSUNG R60+NP-
R60XY01
Ноутбук: Acer LX NE00C.031 
black eME 729Z-P622G32Mikk 15.6" 
HD Pentium Dual Core P6200 2GB 
320GB DVD+RW Cam 3*USB WiFi 
HDMI Linux 2.6кг/Wind
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
G3250/2xRAM DDR3 2 Gb/MB 
H81/Midi ATX 400W/Key/Mouse
Персональний комп’ютер 
Impression P+(Комп’ютер 
викладача) – 2 од.
Спирографический комплекс 
«СПИРОКОМ»
Телевізор 51" Samsung 
PS51D450A2 – 3 од.
Термостат
Центрифуга – 3 од.
Інтерактивна панель ImBoard 
T8602 86": (i5-
8400/8gb/ssd256gb/ 
GT1030/Win10pro/ Office/ 
Комплект А4tech 9300F/ Веб-
камера Logitech BRIO 4K Ul
Комплекс моніторинговий 
КАРДІОСЕНС АД
Лялька педіатрична

Кафедра педіатрії ФПО
Навчальний комп’ютерний 
комплекс (1+10)
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15 – 
2 од.
Ноутбук HP 6720s Compag
ПК «ROMA PC» Сeleron LG
ПК «ROMA PC/CPU» INTEL



ПК «ROMA PC» Intel – 2 од
ПК «ROMA PC/Socket» AM2
Проектор BenQ MP622C
Пульсоксиметр «Ютасокси-200»
Реанімаційно-хірургічний 
монітор ЮМ-300
Система ультразвукова 
діагностична М7 з CW module 
укомпл TR C5-2s, P4-2s, 7L4s, P7-
3s, UMT-200
Телевізор Lg 50LA620V – 2 од.
Холтерівська система ЕКГ EC-
3H
Цифрова фотокамера Nikon D40 
Kit
Відеокамера STS-C316VF
Відеокарта Gygabate GV-N9601X-
2GD
Комп’ютер офicний Impression P з 
процесором Intel Pentiym G4400 
3.3Gz/8GT/s/3MB
(BX80662G4400)s1151BOX/Матер
инська плата ASUS H11
Ноутбук HP 250 K3X00EA
Проектор Acer X113H
Багатофункціональний пристрій 
СANON і-SENSYS MF237W
Ноутбук Lenovo IdeaPad320-15 
ISK Экран 15,6(1920*1080) Full 
HD/Intel Core i3-6006U 
(2.0ГГц)/RAM 4ГБ/SSD 256 
ГБ/Intel HD Graphics 520 – 3 од.
Комп’ютер викладача Impression 
P+, у складі: Процесор Intel Core 
i3-7100 3,9 GHz
Материнська плата GIGABYTE 
GA-H110M-S2PV Оперативна 
пам’ять (3 од.)
Комплекс моніторингу 
електрокардіосигналів та 
артеріального тиску Кардіосенс 
АТ
Комплекс 
електрокардіографічний 
«КАРДІОЛАБ»
Комплект інтерактивної панелі 
EdPro Touch на базі моделі 
ЕТР86U72568 з мобільною 
підставкою на колесах та 
додатковим оснащенням
Комп’ютер R-LINE з процесором 
Cel E3300 LGA775 w/F
Комп’ютер ATX 400W МОЕП 
RIM2000 H61 DVI D-Sub 8ch 
GbLAN Pentium DualCore
G620 2/6GHz 1Gb DDR3 250 Gb 16 
Mb DVD+RW
Багатофункційний прилад 
CANON i-SENSYS MF4018
LCD дісплей LG 55SE3B з 
діагоналлю 55 дюймів з 
акустичною системою SP-500
Sunlight Omnisense 9000TM 
Ультразвуковий кістковий 
сонометр 
(денситометр)/Принтер Canon 
i-Sensys LBP621CW/Комплект 
(клавіатура+миша) Genius
Ацидогастрограф «АГ-1рН-Е»
БФП А4 ч/б Samsung SCX-4650N 
(SCX-4650N/XEY)
Дисплей LCD (телевізор) 
LG55LV340C в комплекті з 
фіксованим настінним 
кріпленням
Електрокардіограф «МІДАС-
ЕК1Т»

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 



для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення
 

  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

35724 Васецька 
Лариса 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Центр 
підготовки 
іноземних 
громадян

Диплом 
спеціаліста, 

Запорозький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1986, 

спеціальність:  
російська мова 

і література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 034229, 

виданий 
11.05.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

022842, 
виданий 

22.12.2009

31 ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні 
технології у 
вищій школі

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Васецька Л.І. 
Коммуникативно-
когнитивное обучение 
профессиональной 
речи иностранных 
студентов : подходы, 
стратеги и тактики // 
Русский язык в 
поликультурном мире 
: VII междунар. 
научн.-практ. конф. : 
Сб. науч. труд. – Киев, 
2014 . - С. 133- 139 
(ISBN 966-96387-6-2)
2. Васецька Л.І. 
Организационно-
методические аспекты 
модели 
самостоятельной 
работы иностранных 
студентов на 
языковой кафедре 
медицинского вуза // 
Вища медична освіта : 
Сучасні виклики та 
перспективи : Зб. 
наук. праць. – Київ: 
КІМ, 2016. – С. 44 - 50 
(ISBN 978-617-628-
051-4).
3. Васецька Л.І. 
Организационно-
методические аспекты 
модели 
самостоятельной 
работы иностранных 
студентов на 
языковой кафедре 
медицинского вуза // 
Вища медична освіта : 
Сучасні виклики та 
перспективи : Зб. 
наук. праць. – Київ: 
КІМ, 2016. С. 44 - 50 
(ISBN 978-617-628-
051-4).
4. Васецька Л.І., 
Морозова О.В. 
Концептуальні засади 
сучасних педагогічних 
технологій у 
немовному ВНЗ // 
Гуманітарний вісник 
ДВНЗ. – Вип. 37-1. - 
Т.V (73) : Вища освіта 
України у контексті 
інтеграції до 
європейського 
освітнього простору. – 
К. : Гнозис, 2017. - С. 



61 – 75.
5. Васецька Л.І., 
Соловйова О.В. 
Впровадження 
мультимедійних 
технологій у 
навчальний процес : 
проблеми і 
перспективи // 
Викладання мов у 
вищих навчальних 
закладах освіти на 
сучасному етапі: 
Міжпредметні 
зв’язки: Наукові 
дослідження. Досвід. 
Пошуки: зб. наук. 
праць. Харків, 2019. 
Вип. 34. - С. 30-40.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Васецька Л.І., 
Алексєєнко Т.М., 
Сидоренко О.В. 
Граматика української 
мови : навчальний 
посібник для 
студентів-іноземців 
вищих медичних 
закладів. Запоріжжя: 
[ЗДМУ], 2016. – 205 с. 
: іл. (Затв. ЦМР 
ЗДМУ. Протокол № 5 
від 02.06.2016 р).
2. Васецька Л.І., 
Давидова І.В., Гроссу 
Н.В., Коношенко Є.В. 
Знайомство з 
Україною: навчальний 
посібник для слухачів 
- іноземних громадян 
довузівського етапу 
підготовки з 
дисципліни 
«Країнознавство». 
Запоріжжя: [ЗДМУ], 
2018. – 184 с. : іл. - ел. 
опт. диск (CD-RW) 
(Затв. ЦМР ЗДМУ 
(Протокол № 5 від 
24.05.2018 р.)
3. Васецька Л.І. 
Основи педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі : 
Навчальний посібник 
для аспірантів (денна 
та вечірня форми 
навчання). 
Запоріжжя: [ЗДМУ], 
2018. -169 с. (Затв. на 
ЦМР ЗДМУ протокол 
«№ 1 від 27.09.2018 
р.)
4. Васецька Л.І., 
Алексєєнко Т.М., 
Кушнір І.М. Навчання 
професійного діалогу : 
Лікар-хворий. 
Навчальний посібник. 
Харків: ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 2019 – 58 с.

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 



теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Виконання функцій 
наукового керівника 
НДР центру 
підготовки іноземних 
громадян на тему 
«Комунікативний 
підхід до навчання 
науковому дискурсу 
іноземних студентів» 
№ державної 
реєстрації: шифр: 
0117u006962.

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Керівник Центру 
підготовки іноземних 
громадян в ЗДМУ

12. Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
1. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 1210 від 
13.08.2015 на Типову 
навчальна програма з 
російської мови для 
іноземних студентів, 
які навчаються у ВНЗ 
України медико-
біологічного 
профілюю / Е.И. 
Гейченко, Л.И. 
Васецкая - 2-ге вид., 
випр. Запоріжжя, 
ЗДМУ, 2014. 93 
2. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 61208 від 
13.08.2015 на 
Материалы 
модульных контролей 
для иностранных 
студентов-медиков 
русскоязычной 
формы обучения (I-III 
курсы) : Учебный 
комплекс / Е.И., 
Гейченко, Л.И. 
Васецкая, А.В. 
Рыбалко, 
Е.И.Старостенко. - 
Запорожье : Изд-во 
ЗГМУ, 2015. – 197 с.
3. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 61209 від 
13.08.2015 на 
Методические 



рекомендации для 
преподавателей по 
проведению итоговых 
контролей модулей 
(медицинский вуз, I-
III курсы, 
русскоязычная форма 
обучения) / Е.И., 
Гейченко, Л.И. 
Васецкая, А.В. 
Рыбалко, 
Е.И.Старостенко. - 
Запорожье : Изд-во 
ЗГМУ, 2015. – 267 с.
4. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 75125 на 
навчальний посібник 
«Граматика 
української мови» 
/авт. Васецька Л.І., 
Алексєєнко Т.М., 
Сидоренко О.В. (Дата 
реєстрації : 01.12.2017)

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1.Васецька Л.І., Гринь 
Ю.В. Сценарій 
онлайн-курсу з 
дисципліни «Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі» для 
підготовки третього 
(освітньо-наукового) 
рівня – доктор 
філософії напряму 
Охорони здоров’я 
спеціальностей 221 
«Стоматологія», 222 
«Медицина», 226 
«Фармація», 228 
«Педіатрія» (очна 
форма навчання). - 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2019. – 116 с. (Затв. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 5 від 23.05.2019 р.)
2.Васецька Л.І., Гринь 
Ю.В. Сценарій 
онлайн-курсу з 
дисципліни «Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі» для 
підготовки третього 
(освітньо-наукового) 
рівня – доктор 
філософії напряму 
Охорони здоров’я 
спеціальностей 221 
«Стоматологія», 222 
«Медицина», 226 
«Фармація», 228 
«Педіатрія» (заочна 
форма навчання). – 92 
с. . (Затв. ЦМР ЗДМУ 
Протокол № 5 від 



23.05.2019 р.)
3.Васецька Л.І., Гринь 
Ю.В. Сценарій 
онлайн-курсу з 
дисципліни «Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі» для 
самостійної роботи 
аспірантів-здобувачів 
третього (освітньо-
наукового) рівня – 
доктор філософії 
напряму Охорони 
здоров’я 
спеціальностей 221 
«Стоматологія», 222 
«Медицина», 226 
«Фармація», 228 
«Педіатрія» (очна 
форма навчання). - 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2019. – 117 с. (Затв. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 5 від 23.05.2019 р.)
4.Васецька Л.І., Гринь 
Ю.В. Сценарій 
онлайн-курсу з 
дисципліни «Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі» для 
самостійної роботи 
аспірантів-здобувачів 
третього (освітньо-
наукового) рівня – 
доктор філософії 
напряму Охорони 
здоров’я 
спеціальностей 221 
«Стоматологія», 222 
«Медицина», 226 
«Фармація», 228 
«Педіатрія» (заочна 
форма навчання). - 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2019. – 116 с. (Затв. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 5 від 23.05.2019 р.)
5.Васецька Л.І., 
Гайдук Л.П., Гроссу 
Н.В. Сценарій онлайн-
курсу «Читаємо й 
говоримо українською 
мовою» .з дисципліни 
«Українська мова» 
для самостійної 
роботи слухачів-
іноземних громадян 
довузівського етапу 
підготовки. - 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2019. – 40 с. . (Затв. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 5 від 23.05.2019 р.)

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Васецька Л.І. Базові 
принципи організації 
самостійної роботи 
іноземних студентів / 
Л.І. Васецька // 



Инновации и 
традиции в 
преподавании 
русского языка в вузе 
и школе. – Вып. 9. – Х. 
: ХНУСА, 2014. – С. 37 
– 40
2. Васецька Л.І. 
Формування вмінь та 
навичок читання 
художньої літератури 
у іноземних студентів-
нефілологів / Л.І. 
Васецька, Л.М. Сенік 
// Инновации и 
традиции в 
преподавании 
русского языка в вузе 
и школе. – Вып. 9. – Х. 
: ХНУСА, 2014. – С. 
325 – 328
3. Васецька Л.І. 
Навчально-
методичний комплекс 
як основа оптимізації 
мовної підготовки 
іноземних студентів у 
нефілологічному ВНЗ 
(із досвіду роботи 
кафедри мовної 
підготовки ЗДМУ) / 
Л.І. Васецька // 
Новітні педагогічні 
технології у 
викладанні мов 
іноземним студентам: 
Зб. матеріалів 
Всеукраїнського 
науково-методичного 
семінару (16 лютого 
2017 р.) – Х.: ХНАДУ, 
2017 . – С. 45 -52
4. Авраменко М.О. 
Організація 
навчального процесу з 
використанням 
мультимедійних 
технологій на 
довузівському етапі 
навчання мови 
іноземців: проблеми і 
перспективи / М.О. 
Авраменко, Д.І. 
Дочинець, Л.І. 
Васецька // 
Методологія та 
практика 
лінгвістичної 
підготовки іноземних 
студентів : Зб. 
матеріал. Всеукр. 
наук.- практ конф. 
(26.04.2017). – Х., 
2017. – С. 7 -9
5. Васецька Л.І. 
Концепції моделей 
навчання у сучасній 
дидактичній системі 
вищої школи / Л.І. 
Васецька // Ключові 
аспекти формування у 
полікультурному 
середовищі іноземної 
комунікативної 
компетенції сучасного 
студентства : 
Матеріали 
Міжнародного 
науково-методичного 
семінару (24 травня 
2018). – Х., 2018. – С. 



187 - 192
6. Васецька Л.І. 
Комунікативно-
когнітивний підхід до 
навчання наукового 
дискурсу іноземних 
студентів : аналіз 
проблеми та 
перспективні напрями 
вирішення / Л.І 
.Васецька // 
Проблеми і 
перспективи 
підготовки іноземних 
студентів: матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Харків, 11-12 жовтня 
2018 р. – Х. : ХНАДУ. 
– С. 39-44.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
31 рік

176917 Москвітіна 
Дар`я 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
бакалавра, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

030508 
Філологія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література 
(англійська), 

Диплом 
магістра, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023741, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046269, 
виданий 

13 ОК 4. Іноземна 
мова Upper 
Intermediate-
Advanced

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Moskvitina D. 
Shakespeare Cut and 
Refashioned: the 
Ukrainian Translation 
of Hamlet Made by 
Hnat Khotkevych 
(1920s) // Studia 
Litteraria Universitatis 
Iagellonicae 
Cracoviensis. – 2018. – 
Vol. 13. Iss.3. – P. 155-
163 
2. Москвітіна Д.А. 
Шекспірівська 
інтертектуальність у 
циклі П.Г. Вудгауза 
про Дживса і Вустера 
// Наукові записки 
Бердянського 
державного 
педагогічного 
університету. Серія: 
Філологічні науки : 
[зб. наук. ст.] – 
Бердянськ : БДПУ, 
2018. – Вип. XV. – С. 
113-123. 
3. Moskvitina D. 
Olexandr Halych. A 
History ofLiterary 
Studies. – Kyiv: Lybid, 
2013, 391 p. A book 
review. // Human and 
Social Studies. – Iasi, 
2014. – Vol. 3, Issue 2. 
– P. 139-142.

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 



25.02.2016 фахових видань 
України
1. Москвітіна Д.А. 
Американська 
рецепція творчості В. 
Шекспіра у фокусі 
сучасного 
літературознавства // 
Держава та регіони. 
Серія: Гуманітарні 
науки. – Запоріжжя : 
КПУ, 2014. – № 1-2. – 
С. 12 – 19
2. Москвітіна Д.А. 
Рецепція В. Шекспіра 
в культурі 
американського 
Просвітництва (на 
матеріалі творчості 
Дж. Адамса) // 
Держава та регіони. 
Серія: Гуманітарні 
науки. – Запоріжжя: 
КПУ, 2015. - № 1. – С. 
16-20
3. Москвітіна Д.А. 
Етапи формування 
парадигми рецепції 
Вільяма Шекспіра в 
американській 
культурі кінця XVII – 
ХІХ століть // 
Література в контексті 
культури: Зб. 
наукових праць. – 
2015. – Вип. 26 (2). – 
С. 132-141
4.Moskvitina D. 
En/decoding 
Shakespeare on the 
Present-Day Ukrainian 
Stage: a Case of Vlad 
Troitskyi // Ренесансні 
студії. – 2015. – Вип. 
23-24 – С. 113-121
5. Москвітіна Д.А. Urbi 
et orbi: 9-й 
Міжнародний 
шекспірівський 
театральний 
фестиваль у м. 
Крайова // Ренесансні 
студії. – 2015. – Вип. 
23-24 – С. 297-305 (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком)

9. Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з..
Член журі обласного 
етапу конкурсу-
захисту 
дослідницьких робіт 
Малої Академії Наук. 
(Напрям – 
мовознавство; секція 
– англійська мова).

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 



вчених рад);
Відгуки на 
автореферати 
дисертацій:
1. Сайковська О.Ю. 
«Сучасна болгарська 
фантастика: ґенеза, 
жанрові модифікації 
та поетика», на 
здобуття наукового 
ступеню кандидата 
філологічних наук 
(спеціальність 
10.01.03 – література 
словянських народів) 
(КНУ ім. Тараса 
Шевченка, 
Спеціалізована Вчена 
рада Д 
26.001.39захист 
відбувся 20 жовтня 
2015р.)
2. Тиха Т.О. «Феномен 
літературної готики в 
Німеччині доби 
романтизму», на 
здобуття наукового 
ступеню кандидата 
філологічних наук 
(спеціальність 
10.01.04 – література 
зарубіжних країн) 
(ДНУ ім.. Олеся 
Гончара, 
Спеціалізована Вчена 
рада Д. 08.051.12, 
захист відбувся 31 
березня 2017 р.)
3. Кравчук О.В. 
«Конструювання 
поетичної 
ідентичності у 
творчості Рози 
Ауслендер», на 
здобуття наукового 
ступеню кандидата 
філологічних наук 
(спеціальність 
10.01.04 – література 
зарубіжних країн) 
(Інститут літератури 
ім. Т.Г. Шевченка 
НАН, України 
Спеціалізована Вчена 
рада Д. 26.178.01, 
захист відбувся 06 
листопада 2018 р.)
4. Ніколаєнко С.В. 
«Поетика любовної 
лірики Едмунда 
Спенсера:
образні домінанти та 
жанрові модифікації»
(спеціальність 
10.01.04 – література 
зарубіжних країн) 
(Київський 
національний 
лінгвістичний 
університет, 
Спеціалізована Вчена 
радаК 26.054.06, 
захист відбувся 20 
грудня 2018 р.)

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 



дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Дистанційний ON-
LINE курс 
”Englishmedicaltermino
logyrefreshercourse. 
Dentistry“ для 
самостійної роботи 
студентів медичних 
вузів з підготовки до 
складання КРОК-1 / 
О.В.Гордієнко, Ю.В. 
Орел-Халік, Л.В. 
Сазанович, 
Л.В.Беспалою, І Л. 
Вовк, А.В. Неруш, А.В. 
Олексієнко, Т.В. 
Тітієвською, С.Є. 
Трегуб, Я.С. 
Вишницькою, А.В. 
Люшинською, М.Є. 
Мартьяновою, 
О.А.Мирошниченко, 
Ю. С. Скрипник, О.Л. 
Соляненко
2. Дистанційний ON-
LINE курс 
”Englishmedicaltermino
logyrefreshercourse. 
Medicine“ для 
самостійної роботи 
студентів медичних 
вузів з підготовки до 
складання КРОК-1 / 
О.В.Гордієнко, Ю.В. 
Орел-Халік, Л.В. 
Сазанович, 
Л.В.Беспалою, І Л. 
Вовк, А.В. Неруш, А.В. 
Олексієнко, Т.В. 
Тітієвською, С.Є. 
Трегуб, Я.С. 
Вишницькою, А.В. 
Люшинською, М.Є. 
Мартьяновою, 
О.А.Мирошниченко, 
Ю. С. Скрипник, О.Л. 
Соляненко)
3. Дистанційний ON-
LINE курс 
”Englishmedicaltermino
logyrefreshercourse. 
Pharmacy“ для 
самостійної роботи 
студентів медичних 
вузів з підготовки до 
складання КРОК-1 / 
О.В.Гордієнко, Ю.В. 
Орел-Халік, Л.В. 
Сазанович, 
Л.В.Беспалою, І Л. 
Вовк, А.В. Неруш, А.В. 
Олексієнко, Т.В. 
Тітієвською, С.Є. 
Трегуб, Я.С. 
Вишницькою, А.В. 
Люшинською, М.Є. 
Мартьяновою, 
О.А.Мирошниченко, 
Ю. С. Скрипник, О.Л. 
Соляненко)
4. English for PhD 
Students. Онлайн-курс 
для самостійної 
роботи аспірантів 1 
курсу. / О.В. 



Гордієнко, Л.В. 
Сазанович)

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Москвітіна Д. 
Шекспірівська мапа 
України // Літакцент. 
URL: 
http://litakcent.com/20
17/12/25/shekspirivska-
mapa-ukrayini/ 
(опубліковано 
25.12.2017) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком)
2. Москвітіна Д. Сім 
фактів про Шекспіра і 
Різдво // Літакцент. 
URL: 
http://litakcent.com/20
18/01/12/sim-faktiv-
pro-shekspira-y-rizdvo/ 
(опубліковано 
12.01.2018) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком)
3. Москвітіна Д. 
Шекспір і чотирилапі 
друзі // Літакцент. 
URL: 
http://litakcent.com/20
18/03/19/shekspir-i-
chotirilapi-druzi/ 
(опубліковано 
19.03.2018) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком)
4. Москвітіна Д. 
Шекспір Посполитий: 
що писав Великий 
Бард про Польщу? // 
Літакцент. URL: 
http://litakcent.com/20
18/04/19/shekspir-
pospolitiy-shho-pisav-
velikiy-bard-pro-
polshhu/ 
(опубліковано 
19.04.2018) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком)
5. Москвітіна Д. «Всю 
славу віддав би за 
кухоль пива…»: хміль, 
солод і Шекспір // 
Літакцент. URL: 
http://litakcent.com/20
18/06/21/vsyu-slavu-
viddav-bi-za-kuhol-
piva-hmil-solod-i-
shekspir-1/ 
(опубліковано 
21.06.2018) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком)

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
1. Європейська 
Асоціація дослідників 



Шекспіра 
(EuropeanShakespeare 
Research Association 
(ESRA) (з 2009 р.) 
https://www.um.es/sha
kespeare/esra/)
2. Міжнародний 
Шекспірівський 
Центр (International 
Shakespeare Centre 
(Timişoara, Romania) 
(з 2010 
р.)https://litere.uvt.ro/l
itere-
old/ISC/index.htm)
3. Спільнота Британія 
– Україна (British-
Ukrainian Society (з 
2011 р.) 
http://ua.britishukraini
ansociety.org/)

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
12 років

181016 Сазанович 
Лариса 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
магістра, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004244, 
виданий 

19.01.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039144, 
виданий 

26.06.2014

27 ОК 4. Іноземна 
мова Upper 
Intermediate-
Advanced

5. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”;
Проведення 
організаційної роботи, 
щодо впровадження 
програми SmrtEnglish

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Виконання обов`язків 
зав. кафедри 
іноземних мов

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Практикуму з 
реферування 



медичних текстів 
англійською мовою 
(для студентів 
фармацевтичного 
факультету ІІ курсу: 
спеціальність 
Технологія 
парфумерно-
косметичних засобів) 
/ Л.В. Сазанович. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2013. – 85с.
2. Методичні 
рекомендації для 
викладачів, що 
викладають Іноземну 
мову за професійним 
спрямуванням 
(англійську) 
студентам ІІкурсу 
медичних факультетів 
спеціальності 
“Медицина – 222” / 
Л.В. Сазанович. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. – 70с.
3. Reading medicine: 
additional practice for 
1st year students 
specializing in 
“Paediatrics – 228” / 
Л.В. Сазанович. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. – 83с.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади..
Керівництво 
Розмовним 
Англійським Клубом у 
період 2015–2017р.

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Сазанович Л.В. 
Английскийразговорн
ый клуб какформа 
самостоятельнойработ
ы 
студентамедицинского
вузаЗбірник наукових 
працьНауковопрактич
ноїконференції 
зміжнародною 
участю“Вища медична 
освіта:та сучасні 
виклики 
таперспективи” 
4березня 2016р, м. 
Київ.–Київ : КІМ. – 
C.222–226.
2. Smrt english как 
формасамостоятельно
йработы 
студентамедицинского
вуза. // 
Каразінськічитання: 
Людина. Мова. 



Комунікація. 2016-й 
рік англійської мови : 
Тези доповідей XV 
Міжнародної 
науковоїконференції з 
міжнародноюучастю. - 
Х:ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 2016.
3. Коммуникативный 
подход к 
изучениюанглийского 
языка в неязыковом 
медицинском вузе. 
Матеріали наук.-
практ. конф. 
Практична відео 
конф. у режимі 
online17 березня 2016. 
–Х. :Вид-во НФаУ, 
2016.
4. Teaching English to 
the Mature Learners: 
Objections and 
Methodological 
Implications / 
Sazanovich L. V. // 
Иностранные языки: 
инновации, 
перспективы 
исследования и 
преподавания : 
материалы междунар. 
науч.-практ. конф., 
Минск, 22–23 марта 
2018 г. / БГУ. - 2018
5. Навчально-
методичні проблеми 
підготовки науковців 
до складання 
міжнародного іспиту з 
англійської мови 
/Орел-Халік Ю. В., 
Сазанович Л. В. 
//Актуальні питання 
вищої медичної освіти 
в Україні: Матеріали 
XV Всеукр. наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю (Тернопіль 17-
18 трав. 2018 р.) / 
ТДМУ імені 
І.Я.Горбачевського.

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Онлайн членство у 
American Folklore 
Society (Товариство 
американського 
фольклору)
Членство у IATEFL 
Ukraine (Українське 
відділення 
Міжнародної асоціації 
викладачів 
англійської мови як 
іноземної)

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
26 років

158536 Гордієнко 
Олена 
В`ячеславівн
а

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Горлівський 
Державний 

Педагогічний 
інститут 

21 ОК 4. Іноземна 
мова Upper 
Intermediate-
Advanced

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
Англійська мова за 



іноземних мов, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

030502 
Англійська та 

німецька мови, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 062369, 

виданий 
10.11.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

034948, 
виданий 

25.04.2013

професійним 
спрямуванням для 
студентів-медиків = 
ProfessionalEnglishinG
eneralMedicine: 
підручник. / уклад. 
Ісаєва О.С., Аврахова 
Л.Я., Волкова Г.К., 
Гордієнко О.В., Неруш 
А.В.та ін. –Львів : 
ЛНМУ, 2013. – 546 с.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
завідувача кафедри 
іноземних мов ЗДМУ

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
1. Офіційний опонент 
на захисті 
кандидатської 
дисертації Каліберди 
О.О. “ Енциклопедизм 
як різнорівневий 
складник 
англомовних 
тлумачних словників”, 
спеціальність 10.02.04 
– германські мови, 
Одеський нац. 
університет ім. І.І. 
Мечникова, 
19.04.2013. 
2. Відгук на 
автореферат 
дисертації «Методика 
формування у 
майбутніх лікарів – 
педіатрів професійно 
орієнтованої 
англомовної 
компетентності в 
усному спілкування» 
на здобуття наукового 
ступеня канд. 
педагогічних наук 
Спец. 13.00.02. 
«Теорія та методика 
навчання (германські 
мови)» Цимбровська 
Христина Ігорівна, 
захист 28 квітня 2017 
р. на засіданні 
спеціалізованої вченої 



ради К 58.053.05 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка 
за адресою: 46027, м. 
Тернопіль, вул. М. 
Кривоноса, 2.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1.”EssentialsofMedicalE
nglish“ (Професійна 
англійська для 
медиків) / уклад. : 
О.В. Гордієнко, 
Ю.В.Орел-Халік, Л.В.
Сазанович, 
А.В.Неруш, 
О.А.Мирошниченко, 
О. Л. Соляненко – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. –163 с.
2. Latin and 
Fundamentals of 
Medical Terminology : 
Handbook for the І-st 
year English-Speaking 
Students of the Medical 
Faculties / – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2016 –141с.
3.MedicalEnglish: 
CaseReports. 
NervousSystem: 
навчально-
методичний посібник 
для самостійної 
роботи студентів 2 
курсу медичних 
факультетів/ уклад. 
О.В. Гордієнко, В.В. 
Жаворонкова, 
О.Л.Соляненко. – 
Запоріжжя: 
ЗДМУ,2017. –100 с.

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Деякі особливості 
навчання письму 
студентів медиків при 
вивченні дисципліни 
іноземна мова 
(англійська) за проф. 
спрямуванням у 
вишах // Матеріали 
Семінара-наради 
«Методика 
формування 
професійно-



орієнтованої 
іншомовної 
компетентності у 
студентів медичних та 
фармацевтичних 
вишів України в 
умовах сьогодення: 
досвід, проблеми, 
інновації» (5-6 жовтня 
2017, Чернівці) – 
Чернівці: Вид-во 
БДМУ, 2017. – С. 30-
32.
2.Медицинская 
англоязычная 
лексикография: 
вопросы типологии и 
функций словарей // 
Теоретические и 
практические аспекты 
романо-германской 
филологии и 
методики 
преподавания 
иностранных языков: 
сборник научных 
статей. – Выпуск 2. – 
Гомель: ГГУ им. Ф. 
Скорины, 2016. – 
C.147-151.
3.Оптимізація процесу 
навчання студентів 
старших курсів 
медичних 
університетів 
англійській мові за 
професійним 
спрямуванням за 
допомогою он-лайн 
курсу на платформі  
edX (в соавт. 
Мирошниченко О.А.) 
// Матеріали 
всеукраїнської 
науково-методичної 
відеоконференції 
«Актуальні питання 
дистанційної освіти та 
телемедицини 2016». 
– Запоріжжя: ЗДМУ. 
– 2016. – С. 84-85.
4. Єффективность 
использования 
принципов CLIL при 
профессиональной 
подготовке студентов-
медиков» (в соавт. 
Соляненко О.Л.) // 
Инновационные 
подходы в 
образовательном 
процессе высшей 
школы: 
национальный и 
международный 
аспекты: электронный 
сборник статей 
международной 
научно-практической 
конференции, 
посвящённой 50-
летию Полоцкого гос. 
университета 
(Беларусь ). – 
Новополоцк, 2018.
С. 469-471.
5.З досвіду 
впровадження різних 
форм роботи для 
вивчення англійської 
мови за професійним 



спрямуванням у 
медичних вишах (у 
співавт. з 
Мирошниченко О.А.) 
// Збірка тез 
доповідей    
«Методичні та 
психолого-педагогічні 
проблеми викладання 
іноземних мов у 
немовних ВНЗ на 
сучасному етапі»: тези 
доповідей. – Х.: 
Харків. НФаУ, 2018. –
С.22-27.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
21 рік

198030 Спиця 
Наталя 
Валеріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1996, 

спеціальність:  
історія 

України, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050797, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032986, 
виданий 

30.11.2012

24 ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної 
етики

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Spitsa N. V. National 
Identity in the Context 
of the Present-Day 
Crisis in Ukraine. // 
ANTE PORTAS. Studia 
nad Bezpieczenstwem. 
Kryzys ukrainski i jego 
znaczenie dla 
bezpieczenstwa 
miedzynarodowego: 
aspekty ekonomiczno-
polityczne. - Poland, 
Wyzsza Szkola Biznesu i 
Przedsiebiorczosci w 
Ostrowcu 
Swietokrzyskim, 2015. - 
# 2(5) - Р. 45-53. Index 
Copernicus, CEJSH 
(The Central European 
Journal of Social 
Studies and 
Humanities), BazHum
2. Спица Н.В. 
Методология 
исследования 
агрессии в 
современном 
обществе. // 
Proceedings of the 
International Scientific 
and Practical 
Conference “Topical 
Researches of the 
World Science, Vol. I 
(June 20-21, 2015, 
Dubai, UAE)”. – 
Dubai.: Rost 
Publishing, 2015. – 
107p. – P. 43-48. 
(РИНЦ)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 



України
1. Утюж І.Г. , Спиця 
Н.В. Methodological 
problems in the 
philosophy of medicine 
// Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. 
/Гол.ред. В.М. 
Вашкевич. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. – 
Вип.110 (7) – 432с. – С. 
249-252. ISSN 2076–
1554
2. Спиця Н.В. 
Understanding of 
National Identity 
through the Prism of 
the Aggression 
Phenomenon // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2016. – 
Вип. 36.- С.103-105. 
ISSN 2413-2284
3. Спиця Н.В. 
Проблеми викладання 
філософії у медичних 
ВНЗ: методологічний 
аспект пошуку 
консенсусу // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2017. – 
Вип. 37.- С.149-156. 
ISSN 2413-2284
4. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. 
Запоріжжя, 2018. Вип. 
38, Т.2. С.152-158
5. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Ренесанс 
соціогуманітарного 
знання в сучасній 
науці та освіті // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини / 
Гол. ред. М.А. 
Лепський; 
Запорізький 
національний 
університет. 
Запоріжжя: КСК-
Альянс, 2019. Випуск 
40. Том 2. C. 144-150.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Утюж І.Г., Спиця 



Н.В. Екзистенціальна 
філософія М.І. 
Пирогова: 
неінституційний 
підхід. // 
Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2019. 
– С.310-336.
2. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Філософія 
«оптимального 
життя» М. М. Амосова 
// Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2020. 
– С.143-165.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Офіційний опонент на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філософських наук 
Чумак Олени 
Василівни. Тема 
дисертації 
«Інноваційна 
діяльність як чинник 
розвитку суспільства в 
умовах глобалізації» 
Листопад 2015 р.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 



навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Philosophy: 
methodical Instructions 
for specialty “General 
Medicine” (English 
medium of instruction) 
– Запоріжжя: ЗДМУ– 
2016. – 101 с. 
2. Спиця Н.В. 
Деонтологія в 
медицині:навч.-
метод. посіб. для 
студентів ІІ курсу 
медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ. – 
2017. – 60 с.
3. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія науки. 
Етика та методологія 
наукового 
дослідження: навч.-
метод. посіб. для 
підготовки Докторів 
філософії «Doctor of 
Philosophy» (PhD) – 
Запоріжжя, 2018. – 73 
с.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади..
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Spitsa N. V. National 
Identity in the Context 
of the Present-Day 
Crisis in Ukraine. // 
ANTE PORTAS. Studia 
nad Bezpieczenstwem. 
Kryzys ukrainski i jego 
znaczenie dla 
bezpieczenstwa 
miedzynarodowego: 
aspekty ekonomiczno-
polityczne. - Poland, 
Wyzsza Szkola Biznesu i 
Przedsiebiorczosci w 
Ostrowcu 
Swietokrzyskim, 2015. - 
# 2(5) - Р. 45-53. ISSN 
2353– 6306 (Index 



Copernicus, CEJSH 
(The Central European 
Journal of Social 
Studies and 
Humanities), BazHum)
2. Спиця Н.В. Новий 
рівень 
відповідальності 
науковця в умовах 
виникнення технічної 
теології 
//Глобалізований світ: 
випробування 
людського буття»: 
Міжнародна науково-
теоретична 
конференція, 6-7 
жовтня 2017 року: 
[матеріали доповідей 
та виступів] / редкол. 
М. А. Козловець [та 
ін.]. – Житомир: Вид-
во Євенок О. О., 2017. 
– 404 с. – С. 155-157.
3. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Релігія і 
медицина – сучасні 
аспекти дискурсу 
//Релігія та медицина. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
(присвяченій пам’яті 
свт. Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецького)) – К.: 
Вид-во НМУ ім. 
О.О.Богомольця, 2019. 
– С. 109-111. (Київ, 11 
червня 2019).
4. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу //Програма та 
матеріали 
Всеукраїнської 
наради-семінару 
завідувачів та 
провідних фахівців 
гуманітарних кафедр 
ВНЗ медичного 
профілю / За заг ред. 
д-ра філолог н., проф. 
Качкана В.А. – Івано-
Франківськ: Вид-во 
ІФНМУ, 2018. – 54с.- 
С.13-15.
5. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Європейська 
реальність в 
освітньому просторі 
України // Матеріали 
ІX Міжнародної 
наукової конференції 
«Соціальне 
прогнозування та 
проектування 
майбутнього країни: 
проблеми мира та 
ненасильства в змінах 
глобального порядку» 
(12 квітня 2019 року, 
м. Запоріжжя) / М.А. 
Лепський (гол. ред.), 
Т.Ф. Бірюкова (гол. 
ред.), І.О. Кудінов 
(наук. ред.); ред. кол., 
І.І. Капріцин, Т.І. 
Бутченко, В.О. 



Скворець, Є.Г. Цокур. 
Запоріжжя : КСК-
Альянс, 2019. 164 с. – 
С.72.
6. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Мегрелішвілі 
М.О. Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, які 
працюють із 
студентами – 
іноземними 
громадянами: 
унікальний досвід 
ЗДМУ // Інновації у 
вищій медичній та 
фармацевтичній освіті 
України (з 
дистанційним 
під’єднанням 
ВМ(Ф)НЗ України за 
допомогою 
відеоконференц-
зв’язку): матеріали 
XVІ Всеукр. наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю (Тернопіль, 
16–17 трав. 2019 р.) / 
Терноп. нац. мед. ун-т 
імені І. Я. 
Горбачевського. – 
Тернопіль : ТНМУ, 
2019

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
13 років

11762 Гребенюк 
Тетяна 
Володимирів
на

професор, 
Основне 
місце 
роботи

І міжнародний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 000176, 

виданий 
10.11.2011, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009461, 

виданий 
14.02.2001, 

Атестат 
професора 

12ПP 009374, 
виданий 

03.04.2014

23 ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Grebeniuk T. 
Narrative Unreliability 
in Paula Hawkins’ The 
Girl on the Train as a 
Strategy of Reader 
Immersion. American & 
British Studies Annual, 
2018. Vol. 11. P. 36–48. 
(Scopus)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Гребенюк Тетяна. 
Проблема 
рецептивної 
невизначеності в 
контексті дискурсу 
когнітивної 
наратології / Тетяна 
Гребенюк // Науковий 
вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 



Лесі Українки. – Серія 
: Філологічні науки. – 
2016. - № 1 (326). – С. 
100–107.
2. Гребенюк Тетяна. 
Таємниця як рушій 
романної дії: «Фелікс 
Австрія» Софії 
Андрухович // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія 
Філологія. – 2016. – 
Вип. 2 (36). – С. 97–
101. 
3. Гребенюк Тетяна. 
«Магічний трюк, який 
несила розгадати»: 
архітектурний 
екфразис у романі 
Софії Андрухович 
«Фелікс Австрія» // 
Сучасні 
літературознавчі 
студії. Феномен дому в 
літературознавчій 
перспективі :зб. 
наук.пр. Вип.13. – К.: 
Вид.центр КНЛУ, 
2016. – С. 175–187.
4. Гребенюк Т. В. 
Свобода й етика в 
літературі 
метамодерного світу: 
український вимір // 
Вісник Харківського 
національного ун-ту 
імені В. Н. Каразіна 
Серія «Філологія». 
2018. Вип. 78. С. 160–
164.
5. Гребенюк Т.В. 
Наративні форми 
репрезентації 
внутрішнього світу 
героя в романі 
В.Єрмоленка «Ловець 
океану. Історія 
Одіссея» // Сучасні 
проблеми 
мовознавства та 
літературознавства 
(Збірник наукових 
праць). Випуск 23. 
Ужгород, 2018. С. 90-
94.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Гребенюк Т. В. 
Галина Пагутяк // 
Історія української 
літератури: ХХ – поч. 
ХХІ ст. навч. посіб. : у 
3 т. / [В.І. Кузьменко, 
О.О. Гарачковська, 
М.В. Кузьменко та ін.] 
; за ред. В.І. 
Кузьменка. – К. : ВЦ 
«Академія», 2017. – С. 
254–266.
2. Гребенюк Т. В. 
Читатель в состоянии 
неопределенности: 
восприятие 
экфрастических 
описаний в романе 
Софии Андрухович 



Феликс Астория // 
Теория и история 
экфрасиса: итоги и 
перспективы 
изучения / под 
науч.ред. Татьяны 
Автухович при уч. 
Романа Мниха и 
Татьяны 
Бовсуновской. - 
Siedlce: Wydawnictwo 
Naukowe IKR[i]BL, 
2018. - С. 316-325.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Захист дисертації 
Вещикової О.С. 
«Наративні стратегії 
містичного у 
художньому творі (на 
матеріалі прози В. 
Шевчука, Г. Пагутяк, 
В. Даниленка)» 
28.09.2017 р. в 
спецраді К 38.053.04 
при Чорноморському 
національному 
університеті імені 
Петра Могили, 
Миколаїв.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Член редколегії 
фахового видання 
«Вісник Запорізького 
національного 
університету. Серія 
Філологічні науки»

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 



ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
вченої радиК 
18.092.02 при 
Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті.
Опонування: 
кандидатська 
дисертація 
Хорольської Тетяни 
Володимирівни 
«Поетика художньої 
прози Івана Білика», 
спецрада К 18.092.02 
при Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті. Захист 
01.06.2017 
р.Спеціальність 
10.01.01 – українська 
література.
Докторська 
дисертація Городнюк 
Наталії Андріївни 
«Семіотика речі у 
східнослов’янському 
модерністському 
романі
першої половини ХХ 
століття», спецрада Д 
26.001.15 при 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка. 
Захист 22.06.2018 р. 
Спеціальності 10.01.05 
– порівняльне 
літературознавствота 
10.01.06 – теорія 
літератури

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член Європейського 
товариства 
наратологів (European 
Narratology Network) - 
http://www.narratology
.net/user/1958

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
23 роки

11762 Гребенюк 
Тетяна 
Володимирів
на

професор, 
Основне 
місце 
роботи

І міжнародний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 000176, 

виданий 
10.11.2011, 

23 ОК 3. 
Технологія 
планування та 
реєстрації прав 
інтелектуально
ї власності. 
Презентація  
результатів 
наукового 
дослідження

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Grebeniuk T. 
Narrative Unreliability 
in Paula Hawkins’ The 
Girl on the Train as a 
Strategy of Reader 
Immersion. American & 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 009461, 
виданий 

14.02.2001, 
Атестат 

професора 
12ПP 009374, 

виданий 
03.04.2014

British Studies Annual, 
2018. Vol. 11. P. 36–48. 
(Scopus)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Гребенюк Тетяна. 
Проблема 
рецептивної 
невизначеності в 
контексті дискурсу 
когнітивної 
наратології / Тетяна 
Гребенюк // Науковий 
вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. – Серія 
: Філологічні науки. – 
2016. - № 1 (326). – С. 
100–107.
2. Гребенюк Тетяна. 
Таємниця як рушій 
романної дії: «Фелікс 
Австрія» Софії 
Андрухович // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія 
Філологія. – 2016. – 
Вип. 2 (36). – С. 97–
101. 
3. Гребенюк Тетяна. 
«Магічний трюк, який 
несила розгадати»: 
архітектурний 
екфразис у романі 
Софії Андрухович 
«Фелікс Австрія» // 
Сучасні 
літературознавчі 
студії. Феномен дому в 
літературознавчій 
перспективі :зб. 
наук.пр. Вип.13. – К.: 
Вид.центр КНЛУ, 
2016. – С. 175–187.
4. Гребенюк Т. В. 
Свобода й етика в 
літературі 
метамодерного світу: 
український вимір // 
Вісник Харківського 
національного ун-ту 
імені В. Н. Каразіна 
Серія «Філологія». 
2018. Вип. 78. С. 160–
164.
5. Гребенюк Т.В. 
Наративні форми 
репрезентації 
внутрішнього світу 
героя в романі 
В.Єрмоленка «Ловець 
океану. Історія 
Одіссея» // Сучасні 
проблеми 
мовознавства та 
літературознавства 
(Збірник наукових 
праць). Випуск 23. 
Ужгород, 2018. С. 90-
94.

3. Наявність виданого 



підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Гребенюк Т. В. 
Галина Пагутяк // 
Історія української 
літератури: ХХ – поч. 
ХХІ ст. навч. посіб. : у 
3 т. / [В.І. Кузьменко, 
О.О. Гарачковська, 
М.В. Кузьменко та ін.] 
; за ред. В.І. 
Кузьменка. – К. : ВЦ 
«Академія», 2017. – С. 
254–266.
2. Гребенюк Т. В. 
Читатель в состоянии 
неопределенности: 
восприятие 
экфрастических 
описаний в романе 
Софии Андрухович 
Феликс Астория // 
Теория и история 
экфрасиса: итоги и 
перспективы 
изучения / под 
науч.ред. Татьяны 
Автухович при уч. 
Романа Мниха и 
Татьяны 
Бовсуновской. - 
Siedlce: Wydawnictwo 
Naukowe IKR[i]BL, 
2018. - С. 316-325.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Захист дисертації 
Вещикової О.С. 
«Наративні стратегії 
містичного у 
художньому творі (на 
матеріалі прози В. 
Шевчука, Г. Пагутяк, 
В. Даниленка)» 
28.09.2017 р. в 
спецраді К 38.053.04 
при Чорноморському 
національному 
університеті імені 
Петра Могили, 
Миколаїв.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 



редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Член редколегії 
фахового видання 
«Вісник Запорізького 
національного 
університету. Серія 
Філологічні науки»

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
вченої радиК 
18.092.02 при 
Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті.
Опонування: 
кандидатська 
дисертація 
Хорольської Тетяни 
Володимирівни 
«Поетика художньої 
прози Івана Білика», 
спецрада К 18.092.02 
при Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті. Захист 
01.06.2017 
р.Спеціальність 
10.01.01 – українська 
література.
Докторська 
дисертація Городнюк 
Наталії Андріївни 
«Семіотика речі у 
східнослов’янському 
модерністському 
романі
першої половини ХХ 
століття», спецрада Д 
26.001.15 при 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка. 
Захист 22.06.2018 р. 
Спеціальності 10.01.05 
– порівняльне 
літературознавствота 
10.01.06 – теорія 
літератури

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член Європейського 
товариства 
наратологів (European 
Narratology Network) - 
http://www.narratology
.net/user/1958



17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
23 роки

26172 Сергєєва 
Людмила 
Нільсівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І міжнародний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 003764, 

виданий 
30.06.2004, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 010843, 
виданий 

17.05.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000249, 
виданий 

30.05.2000, 
Атестат 

професора 
02ПP 004104, 

виданий 
16.02.2006

22 ОК 2. Основи 
біостатистики 
та методи 
статистичного 
моделювання

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1.Kucherova, H., Bilska, 
O., & Serhieieva, L. 
(2019). Matrix models 
for assessing the 
taxation subjects' 
interaction under 
uncertainty of socio-
economic processes. 
Paper presented at the 
CEUR Workshop 
Proceedings, , 2422 
371-384. (Scopus)
2.Serhieieva, L., Us, G., 
Chudaieva, I., & 
Makarenko, O. (2019). 
Assessment of trends in 
the development of the 
ukrainian economy 
based on the structural 
shifts analysis. Paper 
presented at the CEUR 
Workshop Proceedings, 
2422 54-65. (Scopus)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Маркери ранньої 
діагностики стеатозу 
печінки у хворих на 
ішемічну хворобу 
серця / Н. С. 
Михайловська [та ін.] 
// Буковин. мед. вісн : 
Український науково-
практичний журнал. - 
2018. - Том 22, N 2. - С. 
47-54
2. Прогнозування 
ефективності 
реабілітаційних 
програм для дітей, 
народжених 
передчасно з дуже 
низькою та 
екстремально 
низькою масою тіла / 
Л.М. Боярська [та ін.] 
// Сучасна педіатрія. – 
2017.  №8(88). – С. 40 
- 44
3.Сергєєва Л. Н. 
Науково-
методологічний підхід 
до моделювання 
життєздатності 
податкової системи 
України / Л. Н. 
Сергєєва, Г. Ю. 
Кучерова // Актуальні 



проблеми економіки. - 
2017. - № 3. - С. 357-
366.
4.Сергєєва Л. Н. 
Моделювання впливу 
комерційних банків на 
фінансову активність 
домогосподарств / Л. 
Н. Сергєєва, О. А. 
Ковтун // 
Економічний вісник 
Запорізької державної 
інженерної академії. – 
2016. – Вип. 6, ч. 2. - С. 
142-147.
5.Сергєєва Л. Н. 
Управління стійкістю 
соціально-
економічних систем / 
Л. Н. Сергєєва, Д. С. 
Ревенко // Вісник 
Одеського 
національного 
університету. - 2016. - 
Т. 21, Вип. 7-1(49). - С. 
181-186.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
Сергєєва Л.Н., Ковтун 
О.А. Обґрунтування 
впливу податкової 
політики на фінансову 
активність 
домогосподарств. 
Моделювання та 
інформаційні 
технології в економіці: 
Монографія / за заг. 
ред. Соловйова В.М. – 
Черкаси: Брама-
Україна, 2014. – 458 с. 
(С. 211-227).

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Наукове керівництво 
здобувачем: 
Сисоєв О.В. 
«Формування 
інституту факторингу 
в Україні в умовах 
глобалізації», 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством, к.е.н. 
Науковий керівник: 
д.е.н., професор 
Сергєєва Л.Н., захист 
05.02.18, отримано 
документ про 
присудження 
наукового ступеня

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;



Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Науковий керівник 
теми: «Моделювання 
структури, процесів та 
інформаційного 
забезпечення 
економічних систем» 
(державний 
реєстраційний номер 
0114U005423, 2014-
2015 рр.).
Член редколегії 
«Вісника 
Східноєвропейського 
університету 
економіки і 
менеджменту», 
«Держава та регіони», 
видавництво 
класичного 
приватного 
університету, серія 
«Економіка та 
підприємство»

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Завідувач відділу 
аспірантури і 
докторантури ЗДМУ 
(2015-2018 рр.)
Завідувач кафедри 
медичної фізики, 
біофізики і вищої 
математики з 2018 р.

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Голова 
спеціалізованої вченої 
ради К 73.138.02 при 
Східноєвропейському 
університеті 
економіки і 
менеджменту (м. 
Черкаси) (2014-2015 
рр.)



13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Сергєєва Л.Н., 
Строгонова Т.В. 
Основи біостатистики 
: навчально-
методичний посібник 
з дисципліни 
«Біостатистика» для 
аспірантів. 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016. – 93 с. 
2. Методи 
статистичного 
моделювання. 
Сценарій online курсу 
для докторів 
філософії. / Сергєєва 
Л.Н., Строгонова Т.В. 
– Запоріжжя, 2016.
3. Сергєєва Л.Н., 
Опаленко А.М. 
Моделювання 
інвестиційної 
діяльності : методичні 
вказівки до вивчення 
дисципліни для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання. Черкаси: 
Східноєвропейський 
ун-т економіки і 
менеджменту, 2015. – 
37 c.

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
21 рік

198030 Спиця 
Наталя 
Валеріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1996, 

спеціальність:  
історія 

України, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050797, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032986, 
виданий 

30.11.2012

24 ОК 1. 
Філософія 
науки

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Spitsa N. V. National 
Identity in the Context 
of the Present-Day 
Crisis in Ukraine. // 
ANTE PORTAS. Studia 
nad Bezpieczenstwem. 
Kryzys ukrainski i jego 
znaczenie dla 
bezpieczenstwa 
miedzynarodowego: 
aspekty ekonomiczno-
polityczne. - Poland, 
Wyzsza Szkola Biznesu i 
Przedsiebiorczosci w 
Ostrowcu 
Swietokrzyskim, 2015. - 
# 2(5) - Р. 45-53. Index 



Copernicus, CEJSH 
(The Central European 
Journal of Social 
Studies and 
Humanities), BazHum
2. Спица Н.В. 
Методология 
исследования 
агрессии в 
современном 
обществе. // 
Proceedings of the 
International Scientific 
and Practical 
Conference “Topical 
Researches of the 
World Science, Vol. I 
(June 20-21, 2015, 
Dubai, UAE)”. – 
Dubai.: Rost 
Publishing, 2015. – 
107p. – P. 43-48. 
(РИНЦ)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Утюж І.Г. , Спиця 
Н.В. Methodological 
problems in the 
philosophy of medicine 
// Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. 
/Гол.ред. В.М. 
Вашкевич. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. – 
Вип.110 (7) – 432с. – С. 
249-252. ISSN 2076–
1554
2. Спиця Н.В. 
Understanding of 
National Identity 
through the Prism of 
the Aggression 
Phenomenon // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2016. – 
Вип. 36.- С.103-105. 
ISSN 2413-2284
3. Спиця Н.В. 
Проблеми викладання 
філософії у медичних 
ВНЗ: методологічний 
аспект пошуку 
консенсусу // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2017. – 
Вип. 37.- С.149-156. 
ISSN 2413-2284
4. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу // 
Культурологічний 
вісник: Науково-



теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. 
Запоріжжя, 2018. Вип. 
38, Т.2. С.152-158
5. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Ренесанс 
соціогуманітарного 
знання в сучасній 
науці та освіті // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини / 
Гол. ред. М.А. 
Лепський; 
Запорізький 
національний 
університет. 
Запоріжжя: КСК-
Альянс, 2019. Випуск 
40. Том 2. C. 144-150.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Екзистенціальна 
філософія М.І. 
Пирогова: 
неінституційний 
підхід. // 
Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2019. 
– С.310-336.
2. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Філософія 
«оптимального 
життя» М. М. Амосова 
// Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2020. 
– С.143-165.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)



11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Офіційний опонент на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філософських наук 
Чумак Олени 
Василівни. Тема 
дисертації 
«Інноваційна 
діяльність як чинник 
розвитку суспільства в 
умовах глобалізації» 
Листопад 2015 р.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Philosophy: 
methodical Instructions 
for specialty “General 
Medicine” (English 
medium of instruction) 
– Запоріжжя: ЗДМУ– 
2016. – 101 с. 
2. Спиця Н.В. 
Деонтологія в 
медицині:навч.-
метод. посіб. для 
студентів ІІ курсу 
медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ. – 
2017. – 60 с.
3. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія науки. 
Етика та методологія 
наукового 
дослідження: навч.-
метод. посіб. для 
підготовки Докторів 
філософії «Doctor of 
Philosophy» (PhD) – 
Запоріжжя, 2018. – 73 
с.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади..
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 



олімпіади

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Spitsa N. V. National 
Identity in the Context 
of the Present-Day 
Crisis in Ukraine. // 
ANTE PORTAS. Studia 
nad Bezpieczenstwem. 
Kryzys ukrainski i jego 
znaczenie dla 
bezpieczenstwa 
miedzynarodowego: 
aspekty ekonomiczno-
polityczne. - Poland, 
Wyzsza Szkola Biznesu i 
Przedsiebiorczosci w 
Ostrowcu 
Swietokrzyskim, 2015. - 
# 2(5) - Р. 45-53. ISSN 
2353– 6306 (Index 
Copernicus, CEJSH 
(The Central European 
Journal of Social 
Studies and 
Humanities), BazHum)
2. Спиця Н.В. Новий 
рівень 
відповідальності 
науковця в умовах 
виникнення технічної 
теології 
//Глобалізований світ: 
випробування 
людського буття»: 
Міжнародна науково-
теоретична 
конференція, 6-7 
жовтня 2017 року: 
[матеріали доповідей 
та виступів] / редкол. 
М. А. Козловець [та 
ін.]. – Житомир: Вид-
во Євенок О. О., 2017. 
– 404 с. – С. 155-157.
3. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Релігія і 
медицина – сучасні 
аспекти дискурсу 
//Релігія та медицина. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
(присвяченій пам’яті 
свт. Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецького)) – К.: 
Вид-во НМУ ім. 
О.О.Богомольця, 2019. 
– С. 109-111. (Київ, 11 
червня 2019).
4. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу //Програма та 
матеріали 
Всеукраїнської 
наради-семінару 
завідувачів та 
провідних фахівців 



гуманітарних кафедр 
ВНЗ медичного 
профілю / За заг ред. 
д-ра філолог н., проф. 
Качкана В.А. – Івано-
Франківськ: Вид-во 
ІФНМУ, 2018. – 54с.- 
С.13-15.
5. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Європейська 
реальність в 
освітньому просторі 
України // Матеріали 
ІX Міжнародної 
наукової конференції 
«Соціальне 
прогнозування та 
проектування 
майбутнього країни: 
проблеми мира та 
ненасильства в змінах 
глобального порядку» 
(12 квітня 2019 року, 
м. Запоріжжя) / М.А. 
Лепський (гол. ред.), 
Т.Ф. Бірюкова (гол. 
ред.), І.О. Кудінов 
(наук. ред.); ред. кол., 
І.І. Капріцин, Т.І. 
Бутченко, В.О. 
Скворець, Є.Г. Цокур. 
Запоріжжя : КСК-
Альянс, 2019. 164 с. – 
С.72.
6. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Мегрелішвілі 
М.О. Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, які 
працюють із 
студентами – 
іноземними 
громадянами: 
унікальний досвід 
ЗДМУ // Інновації у 
вищій медичній та 
фармацевтичній освіті 
України (з 
дистанційним 
під’єднанням 
ВМ(Ф)НЗ України за 
допомогою 
відеоконференц-
зв’язку): матеріали 
XVІ Всеукр. наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю (Тернопіль, 
16–17 трав. 2019 р.) / 
Терноп. нац. мед. ун-т 
імені І. Я. 
Горбачевського. – 
Тернопіль : ТНМУ, 
2019

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
13 років

11762 Гребенюк 
Тетяна 
Володимирів
на

професор, 
Основне 
місце 
роботи

І міжнародний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
030501 

Українська 

23 ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 



мова та 
література, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 000176, 

виданий 
10.11.2011, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009461, 

виданий 
14.02.2001, 

Атестат 
професора 

12ПP 009374, 
виданий 

03.04.2014

Core Collection;
1. Grebeniuk T. 
Narrative Unreliability 
in Paula Hawkins’ The 
Girl on the Train as a 
Strategy of Reader 
Immersion. American & 
British Studies Annual, 
2018. Vol. 11. P. 36–48. 
(Scopus)

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Гребенюк Тетяна. 
Проблема 
рецептивної 
невизначеності в 
контексті дискурсу 
когнітивної 
наратології / Тетяна 
Гребенюк // Науковий 
вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. – Серія 
: Філологічні науки. – 
2016. - № 1 (326). – С. 
100–107.
2. Гребенюк Тетяна. 
Таємниця як рушій 
романної дії: «Фелікс 
Австрія» Софії 
Андрухович // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія 
Філологія. – 2016. – 
Вип. 2 (36). – С. 97–
101. 
3. Гребенюк Тетяна. 
«Магічний трюк, який 
несила розгадати»: 
архітектурний 
екфразис у романі 
Софії Андрухович 
«Фелікс Австрія» // 
Сучасні 
літературознавчі 
студії. Феномен дому в 
літературознавчій 
перспективі :зб. 
наук.пр. Вип.13. – К.: 
Вид.центр КНЛУ, 
2016. – С. 175–187.
4. Гребенюк Т. В. 
Свобода й етика в 
літературі 
метамодерного світу: 
український вимір // 
Вісник Харківського 
національного ун-ту 
імені В. Н. Каразіна 
Серія «Філологія». 
2018. Вип. 78. С. 160–
164.
5. Гребенюк Т.В. 
Наративні форми 
репрезентації 
внутрішнього світу 
героя в романі 
В.Єрмоленка «Ловець 
океану. Історія 
Одіссея» // Сучасні 
проблеми 
мовознавства та 



літературознавства 
(Збірник наукових 
праць). Випуск 23. 
Ужгород, 2018. С. 90-
94.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Гребенюк Т. В. 
Галина Пагутяк // 
Історія української 
літератури: ХХ – поч. 
ХХІ ст. навч. посіб. : у 
3 т. / [В.І. Кузьменко, 
О.О. Гарачковська, 
М.В. Кузьменко та ін.] 
; за ред. В.І. 
Кузьменка. – К. : ВЦ 
«Академія», 2017. – С. 
254–266.
2. Гребенюк Т. В. 
Читатель в состоянии 
неопределенности: 
восприятие 
экфрастических 
описаний в романе 
Софии Андрухович 
Феликс Астория // 
Теория и история 
экфрасиса: итоги и 
перспективы 
изучения / под 
науч.ред. Татьяны 
Автухович при уч. 
Романа Мниха и 
Татьяны 
Бовсуновской. - 
Siedlce: Wydawnictwo 
Naukowe IKR[i]BL, 
2018. - С. 316-325.

4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Захист дисертації 
Вещикової О.С. 
«Наративні стратегії 
містичного у 
художньому творі (на 
матеріалі прози В. 
Шевчука, Г. Пагутяк, 
В. Даниленка)» 
28.09.2017 р. в 
спецраді К 38.053.04 
при Чорноморському 
національному 
університеті імені 
Петра Могили, 
Миколаїв.

6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)



8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Член редколегії 
фахового видання 
«Вісник Запорізького 
національного 
університету. Серія 
Філологічні науки»

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованої 
вченої радиК 
18.092.02 при 
Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті.
Опонування: 
кандидатська 
дисертація 
Хорольської Тетяни 
Володимирівни 
«Поетика художньої 
прози Івана Білика», 
спецрада К 18.092.02 
при Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті. Захист 
01.06.2017 
р.Спеціальність 
10.01.01 – українська 
література.
Докторська 
дисертація Городнюк 
Наталії Андріївни 
«Семіотика речі у 
східнослов’янському 
модерністському 
романі
першої половини ХХ 
століття», спецрада Д 
26.001.15 при 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка. 
Захист 22.06.2018 р. 
Спеціальності 10.01.05 
– порівняльне 
літературознавствота 
10.01.06 – теорія 
літератури

16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 



спеціальністю;
Член Європейського 
товариства 
наратологів (European 
Narratology Network) - 
http://www.narratology
.net/user/1958

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
23 роки

100564 Курочкін 
Михайло 
Юрійович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
післядипломно

ї освіти

Диплом 
доктора наук 
ДД 003167, 

виданий 
03.04.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 004634, 
виданий 

04.02.1994, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006709, 
виданий 

18.02.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 011030, 

виданий 
15.12.2015

30 ВБ 1.2. Сучасна 
дитяча хірургія

п.1. 1. Belenichev I., 
Burlaka B., Puzyrenko 
A., Ryzhenko O., 
Kurochkin M., Yusuf J. 
Management of 
amnestic and 
behavioral disorders 
after ketamine 
anesthesia. Georgian 
medical news. 2019. 
Vol. 294. Р. 141-145.
2. Городкова Ю. В., 
Курочкин М. Ю., 
Абрамов А. В., 
Литвиненко Е. С. 
Особенности 
динамики маркеров 
бактериальной 
инфекции, 
гуморального стресса 
и клеточной защиты у 
детей раннего и 
дошкольного возраста 
с внегоспитальными 
пневмониями 
осложненного 
течения. Colloquium-
journal. 2020. Vol. 25, 
№ 77. P. 21-27. 
3. Horodkova Yu., 
Kurochkin M. 
Particularities of 
hemodynamics and 
oxygen status in infants 
and preschool-age 
children with 
complicated 
community-acquired 
pneumonias. Journal of 
Education, Health and 
Sport. 2020. Vol. 10, № 
5. P. 227-239.  
п.2. 1. Инородное тело 
верхних дыхательных 
путей у ребенка: 
клинический случай / 
А. Г. Давыдова, М. Ю. 
Курочкин, Д. Н. 
Кокоркин, И. А. 
Буйный, В. Н. Капуста, 
М. А. Скалозубов, В. А. 
Шаменко, Е. В. 
Бахтина, В. В. 
Клочкова, М. И. 
Хальзева // Медицина 
неотложных 
состояний. - 2016. - № 
1. - С. 153-155.
2. Современные 
особенности тяжелых 
внегоспитальных 
пневмоний у детей / 
А. Г. Давыдова, М. Ю. 
Курочкин, Ю. В. 
Городкова, С. А. 
Капустин // 
Медицина 
неотложных 



состояний. - 2016. - № 
4. - С. 167-168.
3. Курочкин М.Ю. 
Современный взгляд 
на методы оценки 
боли у 
новорожденных / М. 
Ю. Курочкин, О. И. 
Рыженко // Медицина 
неотложных 
состояний. - 2016. - N 
4. - С. 190-191.
4. Городкова Ю. В., 
Курочкін М. Ю. 
Клініко-лабораторна 
оцінка синдрому 
ендогенної 
інтоксикації, системи 
гемостазу в процесі 
інтенсивної терапії 
позалікарняних 
ускладнених 
пневмоній у дітей 
раннього і 
дошкільного віку. 
Вісник проблем 
біології і медицини. 
2019. Вип. 4, Т. 1 (153). 
С. 78-82.
5. Городкова Ю. В., 
Курочкін М. Ю., 
Давидова А. Г. 
Мікробіологічні 
особливості розподілу 
патогенів та 
антибіотикорезистент
ність при 
позалікарняних 
пневмоніях 
ускладненого перебігу 
у дітей раннього і 
дошкільного віку. 
Вісник проблем 
біології і медицини. 
2019. Вип. 3 (152). С. 
88-93.
6. Курочкін М.Ю., 
Давидова А.Г., 
Капуста В.М., Капустін 
С.А., Городкова Ю.В. 
Нові можливості 
удосконалення 
антибактеріальної 
терапії тяжких 
абдомінальних 
інфекцій у дітей. 
Імунологія 
таалергологія. 2019. 
№1. С. 2-6.
7. Курочкін М.Ю., 
Давидова А.Г., 
Городкова Ю.В., 
Капустін С.А. 
Мультимодальна 
анестезія у 
новонароджених, роль 
центральних 
нейроаксіальних 
блокад. Вісник 
проблем біології і 
медицини.  2019. Вип. 
1, Т. 2 (149). С. 160-163.
п.3. Медицина 
невідкладних станів: 
підручник / 
Голдовський Б.М., 
Поталов С.Самура 
Б.О., Курочкін М.Ю. 
та ін. - Запоріжжя.-
2011.-501 с. (Протокол 
центр.методичної 



ради №3 від 
22.09.2010 р.).  
2. Регіонарна 
анестезія: навч. посіб. 
/ Курочкін Ю.Ф., 
Голдовський Б.М., 
Шаповал С.Д., 
Курочкін М.Ю. та ін. - 
Харків,-2009. - 120 с. 
(Рекомендовано 
Центр.методкабінетом 
МОЗ України 
протокол №1 від 
16.12.2008 р. МОН 
України).  
3. Невідкладні стани в 
педіатрії у тестах для 
самопідготовки: навч. 
посіб. / Боярська Л.М., 
Давидова А.Г.Котлова 
Ю.В., Курочкін М.Ю. 
– Запоріжжя, 2011. - 
276 с. (Рекомендовано 
МОН України 
лист№1/11-355 від 
19.01.2011 р.).
п.4. 1. Чемерис Ю.О. 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
медичних наук 
14.01.30 – 
анестезіологія та 
інтенсивна 
терапія:«Передоперац
ійна підготовка і 
післяопераційна 
інтенсивна терапія у 
дітей раннього віку з 
хірургічною 
патологією». Дніпро, 
2016 р. Науковий 
керівник д.м.н., проф. 
Курочкін М.Ю.
2. Городкова 
Ю.В.дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії:  
«Удосконалення 
інтенсивної терапії 
позалікарняних 
пневмоній 
ускладненого перебігу 
у дітей раннього і 
дошкільного віку» / 
222 Медицина. Захист 
відбувся в ЗДМУ 
19.05.2021р. Наук. 
керівник – д.м.н., 
професор М.Ю. 
Курочкін  
п.11. ОФІЦІЙНИЙ 
ОПОНЕНТ 2016р На 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
медичних наук
14.01.30 – 
анестезіологія та 
інтенсивна терапія 
Альбокрінов Андрій 
Анатолійович Тема: 
"Удосконалення 
периферичних 
реґіонарних блокад 
передньої черевної 
стінки у дітей" 
(клініко-
експериментальне 
дослідження)
п.12. 1. Патент 



України на винахід 
№112820. Україна. 
МПК: A61B 5/0295 
(2006.01), G01N 29/09 
(2006.01). Спосіб 
визначення настання 
каудально-
епідуральної анестезії 
у дітей /  Курочкін 
М.Ю.; Давидова А.Г., 
Дмитряков В.А.; 
Чемерис Ю.О.; 
Крупінов Ю.О.; 
Крупінова О.М.; 
Свекатун В.Н./ 
Опубліковано: 
25.10.2016, бюл.
№20/2016
2. Патент України на 
корисну 
модель.Спосіб 
визначення показань 
до проведення 
плазмаферезу у дітей 
раннього і 
дошкільного віку з 
позалікарняними 
пневмоніями 
ускладненого 
перебігу: пат. 136005 
Україна: МПК A61B 
5/00 A61B 5/01. 
№u201902244; заявл. 
05.03.19; опубл. 
25.07.19, Бюл. №14. 4 
с. 
п.13. Вибрані питання 
дитячих хвороб : 
навч.-метод. посіб. 
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..
2. Невідкладні стани в 
педіатрії : зб. задач з 
поясненнями для 
підготовки до іспиту 
«Крок-3» / Боярська 
Л.М., Давидова А.Г., 
Курочкін М.Ю., 
Котлова Ю.В., 
Подліанова О.І., 
Городкова Ю.В. – 
Запоріжжя, 2018. – 
201 с.
3. Мультимодальна 
збалансована 
анестезія та 
інтенсивна терапія у 
новонароджених і 
дітей з хірургічною 
патологією./ М.Ю. 
Курочкін, А.Г. 
Давидова, Ю.В. 
Городкова, О.І. 
Риженко. -Запоріжжя: 



ЗДМУ, 2019. – 124 с.
п.15. Курочкин М. Ю. 
Современные 
тенденции 
микробиологической 
резистентности в 
детском отделении 
анестезиологии и 
интенсивной терапии 
/ М. Ю. Курочкин, Ю. 
В. Городкова, А. Г. 
Давыдова // Наукове 
товариство Smart and 
young. – 2016. – № 10. 
– С. 27-34.
2. Городкова Ю. В. 
Значення 
гематологічних 
індексів інтоксикації в 
інтенсивній терапії 
позалікарняних 
пневмоній 
ускладненого перебігу 
у дітей раннього і 
дошкільного віку / Ю. 
В. Городкова, М. Ю. 
Курочкін // Актуальні 
питання сучасної 
медицини і фармації : 
тези доп. Всеукр. 
наук.-практ. конф. (до 
50-річчя заснування 
ЗДМУ), 18-25 квітня 
2018 р., 30 травня 
2018 р. – Запоріжжя, 
2018. – С. 44.
п.16. Асоціація 
дитячих 
анестезіологів 
Запорізької області –
конференції, доклади, 
лекції та ін. 
п.17. 30 років
п.18. Куратор і 
консультант відділень 
анестезіології та 
інтенсивної терапії 
новонароджених і 
дітей старшого віку КУ 
МБДКЛ №5, а також 
куратор і консультант 
відділення 
інтенсивної терапії 
обласного 
перинатального 
центру (ОПЦ). 

136005 Утюж Ірина 
Геннадіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Бердянський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

П.Д. Осипенко, 
рік закінчення: 

1994, 
спеціальність:  
Педагогіка та 

методика 
початкового 

навчання, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 002272, 

виданий 
04.07.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034710, 
виданий 

14 ОК 1. 
Філософія 
науки

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, 1. Utiuzh, I., 
Spytsia, N., Sinitsyna, 
A., Pavlenko, N. (2020). 
Scientific And 
Educational 
Technologies In Human 
Capital Formation. 
WISDOM, 14(1), 112-
120. Retrieved from 
https://wisdomperiodic
al.com/index.php/wisd
om/article/view/315зок
рема Scopus або Web 
of Science Core 
Collection;



08.06.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019854, 
виданий 

03.07.2008, 
Атестат 

професора 
12ПP 011356, 

виданий 
25.02.2016

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Утюж І. Г. Контуры 
социальной 
сингулярности: 
существование в 
распадающемся 
состоянии // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
2017. – Вип. 37.- С.112-
119.
2. Утюж І. Г. 
Концептуально-
стилістичний аналіз 
дистанційованого 
еротизму. Медико-
філософський аспект 
// Інтегративна 
антропологія. – 2018. 
– № 1 (31). – С. 9-16.
3. Утюж І. Г. 
Актуальные проблемы 
философии 
медицины. // 
Культурологічний 
вісник: Науково – 
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
2016. – Вип. 37. – С. 79 
– 84.
4. Utiuzh I. G. 
Methodological 
problems in the 
philosophy of medicine. 
// Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. – 
2016. – Вип. 110 (№ 7) 
– С. 249 – 252.
5. Утюж І. Г. 
Цивілізаційна 
потенційність освіти. 
// Гілея: науковий 
вісник. – 2015. – Вип. 
87 (№ 4) – С. 355 – 
360.
6. Утюж І. Г. Спиця 
Н.В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу. // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2017. – 
Вип. 38, Т.2. – С.152-
158 (Index Copernicus)
7. Утюж І. Г. Соціальні 
смисли розвитку 
освіти // 
Культурологічний 
вісник: Науково – 
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя: 
“Просвіта”, 2015. – 



Вип. 34. – С. 79-84.
8. Утюж І. Г., 
Городокін А. Д. 
Самоспричинені 
психічні розлади 
епохиглобальної 
інтернет-комунікації. 
Медико-філософський 
аспект // Інтегративна 
антропологія. 
Медико-філософський 
журнал – 2018. – № 2 
(32). – С. 9-16
9. Утюж І. Г., 
Городокін А. Д. Роль 
психоанализа в 
советском 
психотерапевтическо
м дискурсе начала ХХ 
века // Український 
журнал «Чоловіче 
здоров’я та 
психосоматична 
медицина» - № 1 (08) 
2019. – С.13-18.
10. Utiuzh I.G. Wealth 
Perception in the 
preindustrial era: social 
and valve aspects // 
Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 
Філософські науки: 
науковий журнал / 
[гол. ред. М. 
Якубович, відповід. 
Редактор О.Поліщук, 
відповід. секретар Н. 
Ковтун]. Житомир: 
Вид-во 
Житомирського держ. 
ун-ту імені І. Франка, 
2019. Вип.1 (85). – С. 
17-24
12. Утюж И. Г. Спиця 
Н. В. Ренесанс 
соціогуманітарного 
знання в сучасній 
науці та освіті // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини / 
Гол. ред. М.А. 
Лепський; 
Запорізький 
національний 
університет. 
Запоріжжя: КСК-
Альянс, 2019. Випуск 
40. Том 2. C. 144-150.

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Утюж І. Г. Логіка: 
курс лекцій: навч. 
посіб. для студентів ІІ 
курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016. – 80 с.
2. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Екзистенціальна 
філософія М.І. 



Пирогова: 
неінституційний 
підхід. // 
Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 / За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2019. 
– С. 310-336.
3. Утюж І. Г., Спиця Н. 
В. Філософія 
«оптимального 
життя» М. М. Амосова 
// Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2020. 
– С.143-165.
4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;

8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1.«Гуманітарні виміри 
вищої медичної освіти 
в сучасному 
українському 
суспільстві: соціально-
філософський аспект» 
№ державної 
реєстрації 
0116U005831, кафедра 
суспільних дисциплін. 
– Керівник НДР.
2.Член редколегії 
періодичного 
наукового фахового 
видання:
2.1 «Гуманітарний 
вісник Запорізької 
державної інженерної 
академії»
2.2 
«Культурологічний 
вісник. Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 



Наддніпрянщини».

10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу..
Завідувач кафедри 
суспільних дисциплін

11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
1.Офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософських наук 
Качмар 
О.В.«Соціально-
філософська 
рефлексія феномену 
агресії в умовах 
соціокультурних 
трансформацій» (2018 
р.).
2.Офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософських наук 
Капріцина І.І. 
«Спадкоємність у 
розвитку релігійної 
культури» (2017 р.).
3.Офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософських наук 
Сакун А.В. 
«Сучасність в 
когнітивному просторі 
мислення: соціально-
філософський аналіз» 
(2016 р.).
4. Член 
спеціалізованої вченої 
ради К.17.051.05 
Запорізький 
національний 
університет.

13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Філософія науки. 
Етика та методологія 
наукового 
дослідження: навч.-
метод. посіб. для 
підготовки Докторів 
філософії «Doctor of 
Philosophy» (PhD) / 
Утюж І.Г., Спиця Н.В., 
Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. – 



Запоріжжя, ЗДМУ, 
2018. – 73 с.
2. Утюж І. Г. 
Філософія: навч.-
метод. посіб. для 
студентів І-ІІ курсів 
меди., 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя, ЗДМУ, 
2017. – 71 с.
3. Spitsa N.V., Utuzh 
I.G. Philosophy: 
methodical Instructions 
for specialty “General 
Medicine” (English 
medium of instruction) 
/ Spitsa N.V., Utuzh 
I.G: – Zaporizhzhia, 
ZSMU. – 2016.– 101 p.
4. Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія: 
навчальний посібник 
для семінарських 
занять та самостійної 
роботи студентів – 
іноземних громадян 1-
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2019. – 68 c.
5. Утюж І.Г., Жадько 
В.А., Спиця Н.В., 
Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О., 
Сидоренко С.В. 
Філософія: курс 
лекцій для студентів – 
іноземних громадян 1-
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2019. – 120 c.

14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Філософський клуб 
«ЛОГОС

15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Utiuzh I. G 
Paradigmality senses of 
modern education // 
Proceedings of the 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Modern 
Methodology of Science 
and Education, Vol. I 
(May 20-21, 2015. 



Dubai, UAE)». – 
Dubai.: Rost 
Publishing, 2015. – P. 
105-109
2. Утюж І. Г. Соціальна 
сингулярність: 
портрет без прикрас 
// Science Review. – 
2018. - №8(15). – С.48-
52
3. Utiuzh I. G. Use of 
the philosophical 
methodology in 
psychotherapeutic 
practice: on the 
example of victor e. 
frankl existential 
psychoanalysis // 
Proceedings of the Fifth 
International 
Conference of European 
Academy of Science 
February 20-28, 2019 
Bonn, Germany ISSN 
2413-2284 
(IndexCopernicus)
4. Утюж І. Г. 
Національна стратегія 
розвитку вищої освіти 
України // X 
Міжнародна наукова 
конференція 
«Соціальне 
прогнозування та 
проектування 
майбутнього країни: 
проблеми мира та 
ненасильства в змінах 
глобального 
порядку». ЗНУ, 21 
лютого 2020. – С. 63-
75 
5. Утюж І. Г. Поиск 
путей социальной 
модернизации 
современного 
украинского общества 
// INTERNATIONAL 
CONFERENCE «PALE-
2020» POST-
APOCALYPTIC LIFE 
ERA. 15-22.05.2020 // 
Режим доступа: 
http://pale2020.euasu.
org/dr-irina-utyuzh-
poisk-putej-soczialnoj-
modernizaczii-
sovremennogo-
ukrainskogo-
obshhestva/

17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 
18 років

121434 Іванько Олег 
Григорович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 

ДT 014999, 
виданий 

19.06.1992, 
Диплом 

кандидата наук 
MД 026409, 

виданий 
04.02.1987, 

Атестат 
професора ПP 

000926, 
виданий 

17.09.1992

28 ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

п.1. 1. Иванько О.Г., 
Соляник А.В. PIVKA-II 
в онтогенезе 
становления синтеза 
протромбина у детей 
первых месяцев 
жизни. // Патология,  
2017, Том 14, №3(41), 
С. 276-281. Web of 
Science Core Collection
2. Ivanko O.Р., 
Kamenshchyk A.V. 
Myocardial 
hypertrophy and 
intracardial 



hemodynamics in 
children with bicuspid 
aortic valve 
//Патологія, 2017. -
Том 14, №2 (40), С. 
172-176 Web of Science 
Core Collection
3. Иванько О.Г., Товма 
А.В., Каменщик А.В., 
Пацера М.В. Индекс 
Sokolow-Lyon у 
подростков с 
артериальной 
гипертензией в 
прогнозе 
концентрической 
гипертрофии левого 
желудочка сердца в 
отдаленный период 
наблюдения 
//Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2017. -Том 19, №1 
(100). -С.14-19. Web of 
Science Core Collection
4. Ivanko O.Н., 
Solianyk O. 
V.Antibiotic-associated 
disorders of  
prothrombin synthesis 
and their probiotic 
correction with B. 
clausii in breastfeed 
infants. 
//Запорожский 
медицинский 
журнал.-2018. -Том 
20, №3(108). -С..384-
387 Web of Science 
Core Collection
5. Ivanko, O. H.; 
Patsera, M. V.; 
Skrypnykova, Ya. S. 
Detection of 
Clostridium difficile 
toxins A and B in the 
stool specimens from 
patients and medical 
staff of the children’s 
antituberculosis 
department. // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
-2018. -Том 20, № 
5(110), сентябрь – 
октябрь  г. с. 692-695. 
Web of Science Core 
Collection
п.2. 1. Іванько О.Г., 
Соляник А.В. Чи 
перебувають 
немовлята, яких 
годують виключно 
грудним молоком, у 
стані дефіциту 
вітаміну К? (До 20-
річчя історії питання) 
//Здоров`я дитини. -
2019. - т.14, №1, с.38 -
42
2. Иванько О.Г., 
Соляник А.В. 
Показатели 
протромбинового 
комплекса и PIVKA-II 
у детей первых 6 
месяцев жизни, 
находящихся на 
грудном 
вскармливании 
//Неонаталогія, 



хірургія та 
перинатальна 
медицина. -2017.-
Т.VII, №4(26).- с.72-79  
3. Іванько О.Г., 
КаменщикА.В., 
Камишний 
О.М.Однонуклеотидни
й поліморфізм 
RS11665469 гена 
NFATC1 у дітей із 
двостулковим 
аортальним клапаном 
серця //Клінічна та 
експериментальна 
патологія, 2017.-
Т.ХVІ, №2(60), ч.2.- 
С.23-27 
4. Иванько О.Г., 
Соляник А.В. PIVKA-II 
как показатель 
дефицита витамина К 
у детей первых 
месяцев жизни, 
получающих 
исключительно 
грудное 
вскармливание. 
Украинское 
исследование 
//Здоровье ребенка.- 
2016.-№7(75),. с. 95-
100 
5. Иванько О.Г. 
Влияние генотипов 
NFATC1 и NFATC4 на 
самооценку качества 
жизни у подростков 
16–18 лет с первичной 
артериальной 
гипертензией 
[Електронний ресурс] 
/ О. Г. Иванько, А. В. 
Товма // Здоров'я 
дитини. - 2018. - Т. 13, 
№ 5. - С. 432-437.
п.3. 1. Пропедевтичні 
основи знань про 
дитинство: підручник 
для студентів 3-го 
курсу медичних 
факультетів.- Іванько 
О.Г. та соавтори під 
редакцією проф. 
Іванька О.Г.- 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2020. – 389 с.
п.4. Керівницьтво 
здобувачами, які 
одержали  науковий 
ступінь кандидата 
медичних наук за 
спеціальністю 
«педіатрія»:Котлова 
Ю.В. (1996), Солодова 
І.В. (1999), Пацера 
М.В. (2010), Радутна 
О.А. (2013), 
Недельська Є.В. 
(2017), Соляник О.В. 
(2019), Товма А.В. 
(2020)
п.8. Керівник НДР 
кафедри 
1. Розробка нових 
підходів до медичної 
допомоги підліткам та 
особам молодого віку 
з артеріальною 
гіпертензією в умовах 
вищого навчального 



закладу 
(держреєстрація 
№0115U003874). 
2015-2020
2. Клініко-
лабораторні 
особливості гострої 
діареї у дітей від 6 до 
24 місяців і прогноз 
розвитку 
функціонального 
порушення 
кишечнику. 
(держреєстрація 
№0120U101562).
2019-2024
Науковий консультант 
докторської дисертації 
– Каменщик А.В. 
Прогностичне 
значення генетичних, 
біохімічних, 
імунологічних та 
гемодинамічних 
факторів у 
ремоделюванні лівого 
шлуночка серця у 
дітей з двостулковим 
аортальним клапаном 
(захист – березень 
2021)
п.12. 1. Патент на 
корисну модель 
№123000 . Спосіб 
прогнозування 
гіпертрофії лівого 
шлуночка серця у 
підлітків 15-18 років з 
первинною 
артеріальною 
гіпертензією. Патент 
.Зареєстровано в 
Державному реєстрі 
патентів України на 
корисні моделі 
12.02.2018.
2. Патент. Спосіб 
вибору тактики 
лікування 
артеріальної 
гіпертензії у підлітків 
15-18 років25.06.2015 
№ охоронного 
документу99827.Недел
ьська Є.В., Підкова 
В.Я.
3. Патент України на 
корисну модель № 
119855 від 10.10.2017 
«Спосіб профілактики 
геморагічної хвороби 
новонароджених», 
винахідники – 
О.Г.Іванько, 
О.В.Соляник, 
патентовласники – 
ЗДМУ і автори. 
п.13. 1. Семиотика 50-
ти распространенных 
заболеваний у детей. 
Навчальний посібник 
для студентів – 
іноземних громадян 
ІІІ курсу медичних 
факультетів. / Іванько 
О.Г., Кизима Н.В., 
Круть О.С. та ін. – 
Запоріжжя, 2018. – 
202 с. (рос.). 
2. Пропедевтика 
дитячих хвороб. 



Сценарій online курсу 
для студентів 
спеціальності 
«Педіатрія». / Іванько 
О.Г., Пацера М.В., 
Федченко А.В. – 
Запоріжжя, 2016. 
3.  Техніка 
маніпуляцій при 
невідкладних станах. 
Навчальний посібник 
для студентів ІV-VI 
курсів медичних 
факультетів. / Іванько 
О.Г., Недельська С.М., 
Шумна Т.Є., та ін. – 
Запоріжжя, 2018. – 78 
с.
4. Кров і 
кровотворення у дітей 
.- Іванько О.Г. та ін.- 
Запоріжжя, 2019.- 86 
с. 
п.15. 1. Застосування 
здоров’язбережувальн
ої технології для 
профілактики та 
лікування 
артеріальної 
гіпертензії у підлітків 
та молодих 
людейСучасні 
здоров’язбережувальн
і технології. 
Монографія за 
загальною редакцією 
проф. Ю.Д. Бойчука. 
Харків – «Оригінал»-
2018, с.237-247 
Михалюк  Є.Л. 
Підкова В.Я. 
Малахова С.М. Товма 
А.В. Пацера М.В
2. Людина, яка 
перемогла дві епідемії 
(до 160-річчя з дня 
народження 
епідеміолога В.А. 
Хавкіна).- Здоровье 
ребенка 2020 Том 15 
№8.- Іванько О.Г.
п.16. Член асоціації 
педіатрів України, 
член редакційної 
колегії журналу 
«Неонаталогія, 
хірургія та 
перинатальна 
медицина»
п.17. 32 роки
п.18. Поліклініка 5-ї 
клінічної дитячої 
лікарні м.Запоріжжя, 
куратор

91085 Недельська 
Світлана 
Миколаївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 003846, 

виданий 
13.10.2004, 

Диплом 
кандидата наук 

MД 028985, 
виданий 

04.11.1987, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
001039, 
виданий 

20.12.1994, 
Атестат 

38 ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

п.1. 1. Nedelska S.M. 
Characteristics of 
domestic predictors of 
persistent bronchial 
asthma in adolescents 
and allergic rhinitis in 
children with a distal 
occlusion /Shumna 
T.E., Nedelska S.M., 
Fedosieieva O.S., 
Zinchenko 
T.P.//Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2018. – Т. 20, № 4 
(109). – С. 479 – 486; 
Web of Science Core 



професора 
02ПP 004102, 

виданий 
16.02.2006

Collection
2. Study of the 
association of 
distribution pattern of 
genotypes of C/A 
polymorphism of 
COL1A1_1 collagen 
gene (RS1107946) with 
indicators of external 
breathing in children 
with bronchial asthma 
// Патологія. ––   Т.16, 
№ 3 (47). – 2019 - С. 
401 – 407. Web of 
Science Core Collection
3. Attention as the basic 
component of cognitive 
functions  of the brain 
and its features in 
hildren with bronchial 
asthma, 2020./ 
Nedelska S. M., 
Akulova О. Yu., 
Shumna T.Ye. 
//Запорожский 
медицинский журнал. 
-  Т.22, №2(119). 
С.215-219 Web of 
Science Core Collection
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диференційної 
діагностики та 
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у дітей різного віку» 
№ держреєстрації 
0118U004254.
2. Науковий керівник 
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лікування та 
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Таранов В.В.,  
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віку.- Запоріжжя, 
2018. – 200 Мб.  
Протокол ЦМР ЗДМУ 
№ 1 від 27 вересня 
2018 р.
2. Неонатологія. 
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«Стоматологія». / 
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«Сучасні аспекти 
медицини і фармації - 
2018» Квітень 2018 р., 
м. Запоріжжя (ІІ 
місце)
2. Тисленко В.Г. ІІ 
медичний факультет, 
5 курс, 1п група. - 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція молодих 
вчених та студентів з 
міжнародною участю 
«Сучасні аспекти 
медицини і фармації - 
2018», травень 2019 р., 
м. Запоріжжя (І місце)
3. Тисленко В.Г. ІІ 
медичний факультет, 
5 курс, 1п група. – 
Всеукраїнський 
конкурс наукових 
студентських робі, 
березень 2019 р., м. 
Вінниця (ІІ місце)
4. Тисленко В.Г. ІІ 
медичний факультет, 
6 курс, 1п група. – 
Всеукраїнський 
конкурс наукових 
студентських робі, 
березень 2020 р., м. 
Вінниця (ІІІ місце)
5. Сивогривова К.В. ІІ 
ІІ медичний 
факультет, 6 курс, 7п 
група - Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція молодих 
вчених та студентів з 
міжнародною участю 
«Сучасні аспекти 
медицини і фармації - 
2021», квітень 2021 р., 
м. Запоріжжя (І місце)
п.16. Член асоціації 
педіатрів Запорізької 
області
п.17. 26 років. Вища 
лікарська категорія
п.18. Куратор 
педіатричного 
відділення для дітей 
грудного віку 
комунального 
некомерційного 
підприємства  
«Запорізька обласна  
клінічна дитяча 
лікарня»  Запорізької 
обласної ради



186542 Боярська 
Людмила 
Миколаївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
післядипломно

ї освіти

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
Державний 
медичний 

інститут, рік 
закінчення: 

1964, 
спеціальність:  

педіатрія, 
Диплом 

кандидата наук 
MMД 036936, 

виданий 
08.06.1973, 

Атестат 
доцента ДЦ 

005064, 
виданий 

10.10.1988, 
Атестат 

професора 
12ПP 005791, 

виданий 
23.12.2008

45 ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

п.1. 1. Вплив вітаміну 
Д на показники 
мукозального 
імунітету у дітей з 
назофарингеальними 
проявами 
гастроезофагеальної 
рефлюксної хвороби / 
Боярська Л. М., 
Гребенюк Л. В., 
Іванова К. О. // 
Сolloquium-journal 
(Warszawa, Polska). -  
№2 (54), 2020. Część 
4. p-74-82.
2. An advancement of 
treatment of 
nasopfaryngeal signs of 
gastroesophageal reflux 
disease in children 
against the background 
of vitamin D deficiency 
/ Boiarska L. M., 
Hrebeniuk L. V., 
Ivanova K. O. // 
Journal of Education, 
Health and Sport. 
2020;10(5):42-62. 
eISSN 2391-8306. DOI 
http://dx.doi.org/10.12
775/JEHS.2020.10.05.0
04 
3. Мікробна 
контамінація 
носоглотки у дітей із 
хронічним тонзилітом 
і гастроезофагеальною 
рефлюксною 
хворобою / Л. М. 
Боярська, Л. В. 
Гребенюк, К. О. 
Іванова, В. В. 
Ахтирський // 
Запорожский 
медицинскй журнал. 
– 2019. – Т. 21, № 
5(116). – С. 650–655. 
DOI: 10.14739/2310-
1210.2019.5.179441 
Web of Science Core 
Collection
п.2. 1. Необхідність 
якісної педіатричної 
освіти – нагальна 
вимога часу / 
Волосовець О.П., 
Бекетова Г.В., 
Кривопустов С.П., 
Боярська Л.М., 
Крючко Т.О. // 
Міжнародний журнал 
педіатрії, акушерства 
та гінекології. – 2016. 
– Vol.10. – P.34-35
2. Два случая 
пахидермодактилии у 
подростков / Боярская 
Л.Н., Дмитрякова 
Г.Н., Подліанова О.І. 
// Современная 
педиатрия. – 2016. – 
том 6 (78). – с.123-126.
3. Реабілітація дітей, 
народжених 
передчасно, впродовж 
перших трьох років 
життя / Боярська 
Л.М., Веліканова Т.В., 
Подліанова О.І., 
Коротіна Н.М. // 
Современная 



педиатрия. – 2016. – 
том 7 (79). – с.33-36.
4. Интерактивные 
методы обучения 
врачей-интернов — 
детских хирургов в 
Запорожском 
государственном 
медицинском 
университете / Л.Н. 
Боярская, Г.В. 
Корниенко, В.А. 
Дмитряков // 
Современная 
педиатрия. – 2017. - 
№5(85). – С.147-149.
5. Прогнозування 
ефективності 
реабілітаційних 
програм для дітей 
народжених 
передчасно з дуже 
низькою та 
екстримально 
низькою масою тіла / 
Боярська Л.М., 
Веліканова Т.В., 
Сергеєва Л.Н., 
Подліанова О.І. // 
Современная 
педиатрия. – 2017. – 
том 8 (88). – С.40-45. 
6. Интерактивные 
методы обучения 
врачей-интернов — 
детских хирургов в 
Запорожском 
государственном 
медицинском 
университете / Л.Н. 
Боярская, Г.В. 
Корниенко, В.А. 
Дмитряков  // 
Современная 
педиатрия. – 2017. - 
№5(85). – С.147-149.
7. Боярська Л.М. 
Особливості 
формування 
функціональних 
можливостей 
вегетативної нервової 
системи у дітей що 
народились 
передчасно / Боярська 
Л.М., Кравець Л.В., 
Іванова К.О. // Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. – 
Вип.1, том 2 (143). – 
С.89-94
8. Боярська Л. М. 
Значення 
реабілітаційного 
потенціалу сім’ї у 
реабілітації, 
соціалізації дітей 
народжених 
передчасно з дуже 
низькою або 
екстремально 
низькою масою тіла / 
Л. М. Боярська, Т. В. 
Веліканова, О. І. 
Подліанова // Вісник 
проблем біології і 
медицини. - 2018. - 
Вип. 1(1). - С. 316-321. 
DOI 10.29254/2077-
4214-2018-1-1-142-316-
321



9. Боярська Л.Н.,  
Кравець Л.В. 
Особливості інсулін-
кортизолових 
співвідношень, як 
показник 
адаптаційних 
можливостей 
передчасно 
народжених дітей // 
Вістник проблем 
біології і медицини» 
Випуск 4 Том 2 (154), 
2019 рік , 112-116 
сторінки
п.3. Анте- та 
постнатальна 
профілактика 
захворювань у дітей: 
навчальний посібник 
/ Боярська Л.М., 
Авраменко Н.В., 
Усачова О.В., 
Макуріна Г.І., Котлова 
Ю.В., Дмитрякова 
Г.М., Подліанова О.І., 
Іванова К.О., 
Абрамова Т.В., 
Герасімчук Т.С. - 
Запоріжжя, 2018. – 
253 с.
2. Стисло про імунітет. 
Як запідозрити та 
встановити діагноз 
«первинний 
імунодефіцит» (в 
малюнках та 
таблицях): довідник ./ 
за ред. Колесника 
Ю.М.  Боярська Л.М., 
Ганчева О.В., Котлова 
Ю.В. [та ін.] - 
Запоріжжя  ЗДМУ, 
2018. – 107 с.
п.4. Герасимчук Т.С. 
«Удосконалення 
профілактики 
респіраторних 
інфекцій у дітей 
раннього віку та 
прогнозування їх 
рекурентного 
перебігу», 2016 р 
захищена дисертація, 
диплом кандидата 
медичних наук ДК 
№039503 (№ 
держреєстрації 
0109U003985, 
прикладна, строки 
виконання 2013-2016 )
п.8. Керівник НДР: 
2014-2019 рр 
«Особливості перебігу 
захворювань та 
розробка програм 
раціонального 
харчування, 
удосконалення 
лікувальних, 
реабілітаційних 
заходів і 
профілактики 
відхилень в стані 
здоров'я дітей різного 
віку, мешканців 
промислового міста». 
№ держреєстрації 
0109U003985
2019-2023 «Наукове 
обґрунтування 



діагностичних 
стратегій, оптимізація 
лікувальних заходів, 
удосконалення 
реабілітаційних та 
профілактичних 
алгоритмів при 
спостереженні хворих 
дітей різного віку», № 
держреєстрації 
0120U101143
Керівник 
дисертаційних робіт:
«Прогнозування 
розвитку та корекція 
вегетативних розладів 
у дітей та підлітків з 
гастроезофагеальною 
рефлюксною 
хворобою» здобувач, 
асистент кафедри 
дитячих хвороб 
Потапенко С.В. 
(захист травень 2021 
р.).
«Удосконалення 
профілактики та 
лікування 
назофарингеальних 
проявів 
гастроезофагеальної 
рефлюксної хвороби у 
дітей дошкільного 
віку» очний аспірант 
Гребенюк Л.В. 
п.10. Завідувач 
кафедри дитячих 
хвороб
п.12. 1. Патент на 
корисну модель № 
81603 Л.М.Боярська, 
К.О.Іванова, 
Г.М.Дмитрякова 
«Спосіб 
прогнозування 
розвитку 
гастроезофагеальної 
рефлексної хвороби у 
дітей та підлітків», 
2013,  № u2012 14003, 
10/07/2013, бюл.№13
2.  Патент на корисну 
модель №81602. 
Л.М.Боярська, 
К.О.Іванова, 
Г.М.Дмитрякова 
«Спосіб 
прогнозування 
кількості рецидивів 
гастроезофагеальної 
рефлексної хвороби у 
дітей та підлітків», 
2013 р., № u2012 
14002, 
10/07/2013,бюл.№13
п.13. 1. Муковісцидоз у 
дітей. Сучасний стан 
проблем діагностики, 
лікування, 
профілактики: 
електронний 
навчальний посібник 
для самостійної 
роботи лікарів-
інтернів-первинна  
іслядипломна 
спеціалізація галузі 
знань 22 «Охорона 
здоров’я» 
спеціальність 228 
«Педіатрія» 



спеціалізація 
«Педіатрія», 
«Неонатологія», 
«Загальна практика 
сімейна медицина» / 
Л. М. Боярська, Т. С. 
Герасимчук, Ю. В. 
Котлова, Л. В. 
Кравець, Т. І. 
Курочкина, Т. О. 
Левчук-Воронцова, С. 
В. Потапенко. – 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2020. Затверджено на 
ЦМР ЗДМУ. Протокол 
№1  від 01.10.2020 р 
2. Боярська Л.М. 
Основи 
функціональної 
діагностики в дитячій 
кардіології : 
електронний 
навчальний посібник 
для самостійної 
роботи лікарів-
інтернів фахів 
«Педіатрія», 
«Загальна практика-
сімейна медицина» / 
Боярська Л.М.,  
Подліанова Л.М., 
Потапенко С.В. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2020. Затверджено на 
ЦМР ЗДМУ протокол 
№4 від 28.05.20р.
3. Боярська Л.М. 
Глютензалежні 
захворювання. 
Сучасні алгоритми 
діагностики та 
лікування: 
електронний 
навчальний посібник 
/ Л. М. Боярська, Г. М. 
Дмитрякова, О. І. 
Подліанова. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2020. - 171 с. 
Затверджено на ЦМР 
ЗДМУ. Протокол №1  
від 01.10.2020 р 
п.14. Керівник 
наукового гуртка 
«Складний пацієнт в 
практиці педіатра та 
сімейного лікаря» 
п.16. Голова 
Запорізької філії 
асоціації педіатрів. 
Член асоціації 
педіатрів України 
п.17. 61 рік
п.18. КУ «ЗМДЛ 35» 
ЗОР
Обласний 
перинатальний центр 

160748 Усачова 
Олена 
Віталіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 003394, 

виданий 
16.05.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014398, 
виданий 

15.05.2002, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 

25 ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

п.1. 1. Ентеровірусні 
інфекції: сучасні 
клініко-
епідеміологічні 
особливості / Усачова 
О. В., Рябоконь О. В., 
Камишний О. М., 
Задірака Д. А., 
Пахольчук Т. М., 
Фірюліна О. М. // 
Запорожский 
медицинский журнал. 



014348, 
виданий 

16.06.2005, 
Атестат 

професора 
12ПP 011355, 

виданий 
25.02.2016

– 2017.- №2(101), Т. 
19. - С. 162-167. (Web 
of Science)
2. Клініко-
лабораторні 
особливості перебігу 
ентеровірусних 
менінгітів у дорослих і 
дітей / О. В. Усачова, 
Д. А. Задирака, О. В. 
Рябоконь, О. М. 
Камишний // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2017. - №3(102), Том 
19. - С. 342-346. 
(WebofScience)ISSN 
2306-4145
3. Сучасний погляд на 
ентеровірусну 
інфекцію як 
поліетіологічне 
захворювання (огляд 
літератури) // Усачова 
О.В., Рябоконь О.В., 
Камишний О.М., 
Задирака Д.А., 
Ткачова О.Л. – 
Патологія. – 2017. –Т. 
14, №1 (39). - С. 110-
116.
4. Вікові клініко-
лабораторні 
особливості первинної 
Епштейна-Барр 
вірусної інфекціїї в 
дітей // Усачова О.В., 
Сіліна Є.А., Пахольчук 
Т.М., Конакова О.В., 
Дралова О.А. -  
Патологія. – 2020. – 
Т. 17, №2 (49), 
травень-серпень. С. 
202-208.
п.2. 1. Оцінка 
ефективності 
модифікованого 
етіопатогенетичного 
лікування 
токсокарозної інвазії у 
дітей з ураженням 
дихальної системи. / 
Дралова О.А., Усачова 
О.В. // Современная 
педиатрия. – 2016. -  
№ 7(79). - С 37-40.
2. Фекальний 
кальпротектин як 
діагностичний маркер 
ступеня важності 
запального процесу у 
слизовій оболонці 
кишечника (огляд 
літератури) / Усачова 
О. В., Печугіна В. В. // 
Современная 
педиатрия. – 2018. 
-№3(91), - С.70
3. Сучасні можливості 
корекції синдрому 
мальабсорбції: 
клінічний випадок 
перебігу ротавірусної 
інфекцїї в дитини 
грудного віку із 
затяжним синдромом 
мальабсорбції 
вуглеводів // Усачова 
О.В., Воробйова Н.В. 
// Здоровье ребенка. – 
2019. - Т. 14, №2. – С. 



103-109.
4. Кореляційні 
взаємозв’язки 
імунологічних та 
клініко-лабораторних 
показників пацієнтів з 
токсокарозною 
інвазією / О.А. 
Дралова, О.В. Усачова, 
О.В. Конакова // 
Проблеми військової 
охорони здоров’я. - 
2017. - №49, Том 1. – 
С.34-42.
5. Клініко-
епідеміологічні 
особливості перебігу 
інвазивнихдіарей, 
викликаних 
Escherichiacoli, у дітей 
Запорізької області / 
Т. М. Пахольчук, О. В. 
Усачова, Є. А. Сіліна, 
Т. Б. Матвеєва, В. В. 
Печугіна, А. В. 
Штіблер, І. В. 
Берестова, Д. Є. 
Чернявський // 
Проблеми військової 
охорони здоров’я. – 
2017. - №49, Том 1, - С. 
141-146.
6. Особливості 
динаміки показників 
епідемічного нагляду 
за поліомієлітом в 
умовах зниження 
охоплення 
вакцинацією / О. В. 
Усачова, Є. А. Сіліна, 
Т. М. Пахольчук, О. В. 
Конакова, О. А. 
Дралова, С. Л. 
Ніколаєва, В. П. 
Пухір, О. М. Фірюліна, 
Є. В. Зеленухіна // 
Проблеми військової 
охорони здоров’я. - 
2017. - №49, Том 1, - 
С.118-124.
7. Ентеровірусні 
інфекції: сучасні 
уявлення про 
етіологію, 
епідеміологію, 
підходи до 
діагностики та 
лікування 
ентеровірусних 
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dysfunction in 
pathogenesis of the 
food hypersensitivity in 
children / O. P. 
Pakholchuk // Астма та 
алергія. - 2018. - № 1. - 
С. 27-31.
п.16. Член ЕААСІ 
(Європейська 
Академія Алергології 
та Клінічної 
Імунології),  Junior
International Society 
for infectious diseases, 
Membe
Член асоціації 
педіатрів України, 
Член асоціації 
алергологів України
п.17. 14  років
п.18. Завідувач 



педіатричного  
відділення 
поліклініки КНП 
«МДЛ №5» ЗМР  
Консультант НВО 
«Університетська 
клініка»

158900 Леженко 
Геннадій 
Олександров
ич

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 004135, 

виданий 
09.02.2005, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 011123, 
виданий 

24.04.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000724, 
виданий 

22.06.2000, 
Атестат 

професора 
12ПP 004626, 

виданий 
22.02.2007

29 ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

п. 1. 1. Lezhenko G.O., 
PashkovaО.Ye., Shvets 
V. N., Kraynya H. V. 
The mathematical 
pathogenetic factors 
analysis of acute 
inflammatory diseases 
development of 
bronchopulmonary 
system among infants 
// 
Запорожскиймедицин
ский журнал. – 2017. – 
Т. 19, №5(104) –C.596-
600. (Web of Science)
2. Pashkova O.Ye., 
Lezhenko G.O. The risk 
factors of 
cardiovascular 
disorders in children 
with chronic 
bronchopulmonary 
diseases // 
Запорізький 
медичний журнал. – 
2018. – Т. 20, № 
2(107). – С. 199–205. 
(WebofScience)
3. Lezhenko G.O., 
Pashkova O.Ye. The 
approaches to 
prevention and therapy 
of cardiovascular 
disorders in children 
with chronic 
bronchopulmonary 
pathology // 
Запорізький 
медичний журнал. – 
2018. – Т. 20, № 
3(108). – С. 359–365.
(WebofScience)
4. Tsybulskaya T., 
Zavgorodnaya N., 
Lezhenko G., Pashkova 
E. Mathematical model 
of the individual 
prognosis of the 
probability of 
progression of acquired 
myopia in children / // 
Офтальмология. 
ВосточнаяЕвропа. – 
2018. – T. 8, №3. – С. 
410-417. (Scopus)
5. Lezhenko G. O., 
Abramov A. V., Krainia 
H. V. The 
prognostication of 
development of 
respiratory tract 
bacterial diseases for 
children of early age. // 
Патологія. - 2019. -
Т.16, № 2. - C. 231-237. 
(Web of Science)
6. Lezhenko G.O., 
АbramovА.V., Pogribna 
А.О. The content of 
apoptosis mediators in 
children with anemia of 
inflammation acquired 
on the background of 
acute bacterial diseases 



of respiratory organs. 
//Патологія. – 2019. -
Т. 16, №2. –С. 178-181. 
(WebofScience)
7. Lezhenko G.O., 
Pogribna А.О. The role 
of Toll-like receptors-4 
in the pathogenesis of 
development of anemia 
of inflammation in 
young children. 
//Патологія. –
2020.-№1.-С. С.26-31. 
(Web of Science)
8. Lezhenko H. O., 
Pogribna A. O. The role 
of hepcidin in the 
pathogenetic 
mechanisms of anemia 
of inflammation 
development in young 
children with acute 
inflammatory bacterial 
diseases of the 
respiratory system // 
Запорожский 
медицинский 
журнал.-2020.-№4.-
С.473-478 (Web of 
Science)
9. Lezhenko, H., 
Abaturov, O., & 
Pogribna, A. (2021). 
Determining the 
probable role of 
ferroptosis in the 
course of inflammatory 
bacterial diseases of the 
respiratory organs in 
young children 
accompanied by the 
development of anemia 
of inflammation. 
Pathologia, 18(1), 44-
49. (Web of Science)
П. 2. 1. Леженко Г.А., 
Абатуров А.Е., Крючко 
Т.А.Лекарственные 
средства, основанные 
на молекулярных 
структурах 
антимикробных 
пептидов, и 
терапевтические 
возможности при 
лечении 
инфекционных 
заболеваний 
респираторного 
тракта (часть 1)// 
Здоровье ребенка. –
Том 12, № 8. –2017. – 
С.25-38.
2. Леженко Г.О., 
Пашкова О.Є., Крайня 
Г.В.Прогнозування 
розвитку гострого 
бактеріального 
бронхіту в дітей 
раннього віку // 
Здоровье ребенка. – 
2018. – №4. – С. 38-47.
3. Леженко Г.О., 
Пашкова О.Є. 
Терапевтичні 
можливості корекції 
функціональних 
порушень травлення в 
дітей раннього віку // 
Здоровье ребенка. – 
2018. – №5. – С.178-



181.
4. Lezhenko G.O., 
Аbramov А.V., 
PogribnaА.О. 
Pathogenetic role of 
nitrosative and 
oxidative stress in the 
development of anemia 
of inflammation in 
young children. // 
Здоровье ребенка, 
2019. – Т.14. -№6.-С.8-
12.
5. Леженко Г.О. 
Пашкова О.Є., 
Самойлик К.В. 
Особливості добового 
проôілю 
артеріального тиску в 
дітей, хворих на 
цукровий діабет, 
залежно від 
тривалості 
захворювання // 
Здоровье ребенка. – 
2020. – Т. 14, №4. –
С.5-8. 
6. Lezhenko H., 
Pogribna A. The role of 
vitamin D3 and 
interleukin-6 in the 
pathogenesis of the 
development of anemia 
of inflammation in 
children with acute 
inflammatory bacterial 
diseases of the 
respiratory tract. // 
Здоровье ребенка. – 
2021.-№, 2(16). – С. 15-
19. 
п. 3. 1. Абатуров А.Е. 
Антимикробные 
пептиды и протенины 
респіраторного 
тракта, 
диагностическая 
значимость и 
терапевтические 
возможности / 
Абатуров А.Е., Крючко 
Т.А., Леженко Г.А., 
Завгородняя Н.Ю.–
Харьков, 2018. – 496 с.
п.4. Крайня Г.В. 
«Патогенетичне 
значення 
антимікробних 
пептидів у визначенні 
перебігу гострих 
запальних 
бактеріальних 
захворювань 
респіраторного тракту 
у дітей раннього віку», 
диплом доктора 
філософії ДР 
№000654 від 
16.10.2020 р., галузь 
знань 22 Охорона 
здоров’я спеціальність 
228 Педіатрія 
п. 5. Член 
Європейського 
суспільства 
дослідників цукрового 
діабету (EASD)
п. 7. 1. Голова 
акредитаційної комісії 
МОН по акредитації 
за спеціальністю 



«педіатрія» у м. 
Харків (2019 р.)
2. Голова 
акредитаційної комісії 
МОН по акредитації 
за спеціальністю 
«педіатрія» у м. 
Дніпро (2018 р.)
3. Голова експертної 
комісії акредитаційної 
експертизи підготовки 
спеціалістів зі 
спеціальності 
педіатрія у Вищому 
державному 
навчальному закладі 
України «Українська 
медична 
стоматологічна 
академія» (2017 р.)
4. Член робочої групи 
МОН України з 
розробки стандартів 
якості вищої освіти 
(2017 р.)
5. Член 
акредитаційної комісії 
МОН по акредитації 
за спеціальністю 
«педіатрія» у м. Івано-
Франківськ (2020 р.)

п.8.  1. Член редколегії 
журналу «Педиатрия. 
Восточная Европа»
2. Член редколегії 
періодичних наукових 
видань (журнал 
«Запорожский 
медицинский 
журнал», 
«Патологія», 
«Здоровье ребенка»)
3. «Активність 
ендогенних 
антимікробних 
пептидів у дітей з 
гострими та 
рецидивуючими 
захворюваннями 
органів дихання», № 
Держреєстрації: 
0116U005346, кафедра 
госпітальної педіатрії, 
керівник НДР
4. «Прогнозування 
виникнення, 
діагностика та терапія 
порушень кістково-
м’язової системи у 
дітей, хворих на 
цукровий діабет», № 
Держреєстрації: 
0119U100456, 
керівник НДР
5. Прогнозування 
перебігу найбільш 
поширених запальних 
захворювань дитячого 
віку» (№ державної 
реєстрації 
0121U107520), 
кафедра госпітальної 
педіатрії, керівник 
НДР
6. «Профілактика 
розвитку анемії у 
дітей раннього віку, 
хворих на гострі 
запальні бактеріальні 
захворювання органів 



дихання», науковий 
керівник 
дисертаційної роботи 
на здобуття наукового 
ступеня доктор 
філософії, здобувач 
очний аспірант 
Погрібна А.О.
7. «Фактори хронізації 
та прогнозування 
перебігу запальних 
захворювань 
сечовидільної системи 
у дітей», науковий 
керівник 
дисертаційної роботи 
на здобуття наукового 
ступеня доктор 
філософії, здобувач 
очний аспірант 
Захарченко Н.А.
п.10. Завідувач 
кафедри госпітальної 
педіатрії Запорізького 
державного 
медичного 
університету
п.11. 1. Член 
Спеціалізованої 
вченої ради Д 
17.600.02 при 
Запорізькому 
державному 
медичному 
університеті МОЗ 
України
2. Член 
Спеціалізованої 
вченої ради Д 
08.601.02 при ДЗ 
«Дніпропетровська 
медична академія 
МОЗ» України»
3. Рибка О.С. 
«Значення 
інсуліносенситивності 
в толерантності до 
фізичних 
навантажень та 
формуванні 
кардіометаболічного 
ризику у дітей з 
ожирінням», дата 
захисту 28.12.2018 р., 
спеціалізована вчера 
рада Д.65.000.04 при 
Харківському 
національному 
медичному 
університеті МОЗ 
України – офіційний 
опонент.
4. Чечель В.В. 
«Аліментарна 
недостатність заліза у 
дітей 5-6 років: 
особливості 
біологічного, 
когнітивного та 
соціального 
розвитку», 
спеціалізована вчена 
рада Д 08.601.02 при 
ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія 
МОЗ» України» - 
офіційний опонент
5. Жмурчук В.М. 
«Клініко-
патогенетичні 
особливості перебігу 



та прогноз 
бронхіальної астми у 
дітей на фоні дефіциту 
заліза», разова вчена 
рада ДФ 05.600.003 у 
ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова – офіційний 
опонент
6. Слуцька Т.В. 
«Клінічні та 
нейроімунні 
особливості перебігу 
рекурентних бронхітів 
у дітей з синдромом 
вертебробазилярної 
артеріальної системи» 
разова вчена рада ДФ 
17.613.004 
Державного закладу 
«Запорізька медична 
академія 
післядипломної освіти 
Міністерства охорони 
здоров’я України» – 
офіційний опонент
7. Федосєєва О.С. 
"Прогностична та 
клініко-діагностична 
значимість взаємодії 
генетичних та 
середовищних 
факторів в реалізації 
бронхіальної астми у 
дітей" - голова 
спеціалізованої вченої 
ради ДФ 17.600.024. 
8. Усенко Д.В. 
"Значення 
високочастотної 
осциляції грудної 
клітки в комплексній 
терапії позалікарняної 
пневмонії в дітей" 
дисертаційна робота, 
представлена в 
спеціалізованій вченій 
раді ДФ 41.600.005 
Одеського 
національного 
медичного 
університету - 
офіційний опонент
9. Онікієнко О.Л. 
"Функціональний стан 
кардіореспіраторного 
комплексу в хлопчиків 
10-11 років, які 
займаються спортом" 
дисертаційна робота, 
представлена в 
спеціалізованій вченій 
раді ДФ 64.609.02 у 
ХМАПО МОЗ України 
- офіційний опонент
п.12. 1. Леженко Г.О., 
Пашкова О.Є., Крайня 
Г.В. Спосіб 
прогнозування ризику 
розвитку пневмонії у 
дітей. Патент України 
на корисну модель 
№120195 від 
25.10.2017. –Бюл. 
№20
2. Леженко Г. О., 
Пашкова О. Є., 
Крайня Г. В. Спосіб 
діагностики гострого 
бронхіту бактеріальної 
етіології у дітей 
раннього віку. Патент 



України на корисну 
модель №№ u 2018 
07076; від. 25.01.2019., 
бюл.№2.
3. Мартинюк В.В., 
Леженко Г.О., 
Волотко Л.О. Спосіб 
ранньої діагностики 
гнійного менінгіту у 
передчасно 
народжених 
новонароджених. 
Патент України на 
корисну модель № 
137340 від  
10.10.2019.- Бюл. №19
4. Мартинюк В.В., 
Леженко Г.О., 
Волотко Л.О. Спосіб 
ранньої діагностики 
гнійного менінгіту у 
новонароджених, що 
народились 
передчасно.. Патент 
України на корисну 
модель № 137635 від  
25.10.2019.- Бюл. №20
5. Леженко Г.О., 
Погрібна А.О. Спосіб 
діагностики анемії 
запалення у дітей 
раннього віку, хворих 
на гострі запальні 
бактеріальні 
захворювання органів 
дихання.Патент 
України на корисну 
модель № 138545 від  
25.11.2019.- Бюл. №21
п.13. Леженко Г.О., 
Резніченко Ю.Г., 
Пашкова О.Є. та ін. 
Електронний 
навчально-
методичний посібник 
для самостійної 
роботи студентів 6 
курсу, що навчаються 
за фахом «Педіатрія». 
Модуль 2. 
Неонатологія та 
поліклінічна 
педіатрія.- Запоріжжя, 
2018. – 150 Мб.  
Протокол ЦМР ЗДМУ 
№ 1 від 27 вересня 
2018 р.
2. Неонатологія. 
Методичний посібник 
для викладачів, які 
працюють зі 
студентами V курсу 
медичних факультетів 
спеціальностей 
«Лікувальна справа», 
«Педіатрія», що 
попередньо здобули 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень «Молодший 
спеціаліст». / 
Леженко Г. О., 
Резніченко Ю. Г., 
Пашкова О. Є., Гиря 
О. М., Ярцева М. О. 
Запоріжжя, 2020. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 3 від 27 лютого 
2020 р.-  239 с.
3. Педиатрия. 
Методичний посібник 



для викладачів, які 
проводять практичні 
заняття зі студентами 
– іноземними 
громадянами ІV курсу 
медичних факультетів 
спеціальності 
«Стоматологія». / 
Леженко Г. О., 
Резніченко Ю. Г., 
Пашкова О. Є., 
Каменщик А. В., Гиря 
О. М., Лебединець О. 
М., Самойлик К.В., 
Крайня Г. В. 
Запоріжжя, 2020. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 3 від 27 лютого 
2020 р.-  195 с. (рос.).
п.14. Керівництво 
науковим 
студентським гуртком 
з педіатрії
п.16. Голова Асоціації 
дитячих 
гастроентерологів 
Запорізької області
Співголова 
Всеукраїнської 
асоціації лікарів, що 
досліджують 
метаболізм орфанних 
захворювань
Член оргкомітету 
Всеукраїнської спілки 
по терапії 
метаболічних 
органних захворювань
п.17.  34 роки. Вища 
лікарська категорія
п.18. Куратор 
комунального 
некомерційного 
підприємства  
«Запорізька обласна  
клінічна дитяча 
лікарня»  Запорізької 
обласної ради. 
Консультант 
Навчально-наукового 
медичного центру 
«Університетська 
клініка»

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів

інтерактивні методи 
навчання.

ПРН10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці, 
освітньому процесі 
та суспільстві. 

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН17. 
Демонструвати 
академічну 
доброчесність та 
діяти відповідально 
щодо 
достовірності 
отриманих 
наукових 
результатів.

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН16. 
Використовувати 
етичні принципи в 
роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами, 
дотримуватися 
наукової етики.

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН15. Оцінювати 
ефективність 
освітнього процесу, 
рекомендувати 
шляхи його 
удосконалення.

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток.

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН13. Управляти 
роботою 
колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди. 

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів.

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН11. 
Інтерпретувати 
можливості та 
обмеження 
наукового 
дослідження, його 
роль в розвитку 
системи наукових 
знань і суспільства 
в цілому.

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН09. 
Винаходити нові 
способи 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
захворювань 
людини.

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації

ПРН08. 
Виконувати та 
вдосконалювати 
сучасні методики 
дослідження за 
обраним напрямом 
наукового проекту 
та освітньої 
діяльності.

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН07. 
Розробляти дизайн 
та план наукового 
дослідження, 
використовуючи 
відповідні методи 
дослідження в 
галузі медицини.

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН13. Управляти 
роботою 
колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН06. 
Самостійно і 
критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних. 

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації

ПРН05. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації



дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

ПРН04. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх 
вирішення.

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН03. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН02. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці, 
освітньому процесі 
та суспільстві. 

ВБ 1.2. Сучасна дитяча 
хірургія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації

ПРН14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН02. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН10. ВБ 2.2. Основи Лекції, практичні заняття Поточний контроль, 



Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці, 
освітньому процесі 
та суспільстві. 

академічної й 
педагогічної 
комунікації

журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

підсумковий модульний 
контроль, залік

ПРН17. 
Демонструвати 
академічну 
доброчесність та 
діяти відповідально 
щодо 
достовірності 
отриманих 
наукових 
результатів

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації

ПРН14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік

ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці, 
освітньому процесі 
та суспільстві. 

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН06. 
Самостійно і 
критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних. 

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН04. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх вирішення

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН03. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо

інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації

ПРН17. 
Демонструвати 
академічну 
доброчесність та 
діяти відповідально 
щодо 
достовірності 
отриманих 
наукових 
результатів.

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації

ПРН17. 
Демонструвати 
академічну 
доброчесність та 
діяти відповідально 
щодо 
достовірності 
отриманих 
наукових 
результатів.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації

ПРН14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці, 
освітньому процесі 
та суспільстві. 

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН06. 
Самостійно і 
критично 

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 



проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних. 

робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН04. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх 
вирішення.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН03. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН02. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації

ПРН14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток

ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік

ПРН13. Управляти 
роботою 
колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди

ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 

ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування

ВБ 2.2. Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік

ПРН16. 
Використовувати 
етичні принципи в 
роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами, 
дотримуватися 
наукової етики.

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН06. 
Самостійно і 
критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік

ПРН02. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ОК 3. Технологія 
планування та 
реєстрації прав 
інтелектуальної 
власності. Презентація  
результатів наукового 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ОК 3. Технологія 
планування та 
реєстрації прав 
інтелектуальної 
власності. Презентація  
результатів наукового 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН07. 
Розробляти дизайн 
та план наукового 
дослідження, 
використовуючи 
відповідні методи 
дослідження в 
галузі медицини.

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН06. 
Самостійно і 

ОК 2. Основи 
біостатистики та 

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 



критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних. 

методи статистичного 
моделювання

аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

контроль, залік.

ПРН05. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН03. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН02. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН15. Оцінювати 
ефективність 
освітнього процесу, 
рекомендувати 
шляхи його 
удосконалення

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік

ПРН16. 
Використовувати 
етичні принципи в 
роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами, 
дотримуватися 
наукової етики.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН15. Оцінювати 
ефективність 
освітнього процесу, 
рекомендувати 
шляхи його 
удосконалення.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН13. Управляти 
роботою 
колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди. 

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН11. ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, Поточний контроль, 



Інтерпретувати 
можливості та 
обмеження 
наукового 
дослідження, його 
роль в розвитку 
системи наукових 
знань і суспільства 
в цілому.

журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці, 
освітньому процесі 
та суспільстві. 

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН05. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН04. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх 
вирішення.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН03. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН02. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота. 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН03. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 

ОК 3. Технологія 
планування та 
реєстрації прав 
інтелектуальної 
власності. Презентація  
результатів наукового 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



самостійно і 
творчо. 

ПРН04. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх 
вирішення.

ОК 3. Технологія 
планування та 
реєстрації прав 
інтелектуальної 
власності. Презентація  
результатів наукового 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН06. 
Самостійно і 
критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних. 

ОК 3. Технологія 
планування та 
реєстрації прав 
інтелектуальної 
власності. Презентація  
результатів наукового 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН05. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 

ОК 3. Технологія 
планування та 
реєстрації прав 
інтелектуальної 
власності. Презентація  
результатів наукового 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації

ПРН11. 
Інтерпретувати 
можливості та 
обмеження 
наукового 
дослідження, його 
роль в розвитку 
системи наукових 
знань і суспільства 
в цілому

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці, 
освітньому процесі 
та суспільстві. 

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН09. 
Винаходити нові 
способи 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
захворювань 

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



людини дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

ПРН08. 
Виконувати та 
вдосконалювати 
сучасні методики 
дослідження за 
обраним напрямом 
наукового проекту 
та освітньої 
діяльності

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН07. 
Розробляти дизайн 
та план наукового 
дослідження, 
використовуючи 
відповідні методи 
дослідження в 
галузі медицини.

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН05. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації

ПРН04. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх 
вирішення.

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН13. Управляти 
роботою 
колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН02. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації

ПРН03. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН07. 
Розробляти дизайн 
та план наукового 

ОК 3. Технологія 
планування та 
реєстрації прав 

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



дослідження, 
використовуючи 
відповідні методи 
дослідження в 
галузі медицини.

інтелектуальної 
власності. Презентація  
результатів наукового 
дослідження

консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

ПРН08. 
Виконувати та 
вдосконалювати 
сучасні методики 
дослідження за 
обраним напрямом 
наукового проекту 
та освітньої 
діяльності

ОК 3. Технологія 
планування та 
реєстрації прав 
інтелектуальної 
власності. Презентація  
результатів наукового 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік

ПРН09. 
Винаходити нові 
способи 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
захворювань 
людини.

ОК 3. Технологія 
планування та 
реєстрації прав 
інтелектуальної 
власності. Презентація  
результатів наукового 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування

ОК 4. Іноземна мова 
Upper Intermediate-
Advanced

Практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів.

ОК 3. Технологія 
планування та 
реєстрації прав 
інтелектуальної 
власності. Презентація  
результатів наукового 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН11. 
Інтерпретувати 
можливості та 
обмеження 
наукового 
дослідження, його 
роль в розвитку 
системи наукових 
знань і суспільства 
в цілому

ОК 3. Технологія 
планування та 
реєстрації прав 
інтелектуальної 
власності. Презентація  
результатів наукового 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів.

ОК 4. Іноземна мова 
Upper Intermediate-
Advanced

Практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 

ВБ 1.1. Сучасна 
педіатрія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

 


