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 підвищити рівень виконання НДР та питому вагу наукових публікацій в журналах 

наукометричних баз  Scopus, посиливши вимогливість до завершених науково-

дослідних робіт, поліпшити програмне забезпечення для статистичного аналізу 

результатів наукового дослідження та запровадити матеріальне заохочення 

відповідального за наукову роботу на кафедрі за результатами завершених НДР.  

 Продовжити систему соціальної підтримки талановитої молоді шляхом грантової 

допомогу для перспективних наукових досліджень, конкурсів на кращу дисертаційну 

роботу.  

 Розробити систему виховання академічних навичок в науковій роботі шляхом 

залучення відділу студентської науки, інтеграції можливостей, гуртків,  СНТ, ТМВ. 

 Доручити контроль дотримання принципів академічної чесності в науці  етичній 

комісії, наділивши її додатковими повноваженнями через оновлене положення про 

етичну комісію 

 Удосконалювати систему управління якістю створення наукових продуктів провести 

сертифікацію системи управління якістю НДР. 

 Оптимізувати контроль за виконанням аспірантами і докторантами дисертаційних 

робіт шляхом переведення інформаційного зв’язку з ними та їх керівниками на 

електронний ресурс 

 Затвердити плану НДР та  підготовки науково-педагогічних кадрів на 2016 і подальші 

роки. 

Основні завдання перед колективом науково-педагогічних 

та наукових працівників НМУ на 2016 рік 
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КАДРОВИЙ НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НМУ  

Категорія співробітників 2014 2015 2016 

абс. % абс. % абс. % 

ВСЬОГО 2812 100 2840 100 2498 100 

в т.ч. науково- педагогічні 1556 55,3 1607 56,6 1354 54,2 

в т.ч. штатні 1288 82,8 1327 82,4 1305 96,4 

ДОКТОРИ НАУК 224 14,4 233 14,5 212 16,3 

З них професори 151 67,4 163  70,0 171 77,7 

КАНДИДАТИ НАУК 895 57,5 973 60,5 863 65,1 

З них доценти 406 45,3 422 43,4 420 47,6 

БЕЗ НАУКОВОГО СТУПЕНЮ  437 28,0 401 25,0 230 17,6 

в т.ч., які  працюють ≥ 3 р. 175 40,3 158 39,4 152 11,6 

У 2016 році присвоєно МОН вчене звання  
професора – 13 співробітникам,  доцента – 33 
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Кадровий науковий потенціал НМУ 2015 2016 

Дійсних членів та членів-кореспондентів Національної, 

галузевих академій наук України 
29 24 

Дійсних членів та членів-кореспондентів  громадських 

академій України 
31 21 

Заслужених діячів науки і техніки, вищої школи, освіти, 

охорони здоров’я, заслужених лікарів України 
99 103 

Лауреатів Державної премії України (30), іменних 

премій НАН, НАМН, громадських організацій України 

та РАН 

74 54 

4 

КАДРОВИЙ НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НМУ  

професору  Ніженківській  І.В   –   Заслужений діяч науки України 

професору Бурянову О.А.           –  Заслужений діяч науки та техніки 

Прідчина О.А.                              –  Заслужений працівник  охорони здоров’я України 

професору Кривопустову С.П.   –  Заслужений лікар України 

доценту Балабану О.В.                –  Заслужений лікар України   

Академіка НАМН України В.І. Цимбалюка в 2016 р. президентом НАМН 

України 

професора Цехмістера Я.В. - член-кореспондентом НАПН України  

 

Присвоєно 

звання 

Обрано 
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Участь співробітників НМУ в президії 

НАМН, Вченої Ради МОЗ 

Президія НАМН 
 

акад. Цимбалюк В.І. (голова), 

акад. Фомін П.Д. (член президії) 

Вчена рада МОЗ  
 

чл.-кор. Амосова К.М.,  
чл.-кор. Волосовець О.П.,   
проф. Колеснікова І.П.,  

проф. Крамарьов С.О.,   

акад. Майданник В.Г.,  

чл.-кор. Маланчук В.О.,  

чл.-кор. Міхньов В.А.,  

проф. Мішалов В.Г.,  

акад. Широбоков В.П 

акад. Фомін П.Д.,  

чл.-кор. Чайковський Ю.Б, 

чл.-кор. Яворовський О.П. 
чл.-кор. Нетяженко В.З.,  

проф. Степаненко В.І.,  

проф. Науменко О.М.,  

проф. Шипулін В.П.,  

проф. Напреєнко О.К,   
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Участь співробітників НМУ в Наукових 

радах при Президії НАМН України  

Співробітники НМУ 

Клінічна 

медицина 

акад. Цимбалюк В.І. (голова),  

акад. Майданник В.Г.,  

акад. Фомін П.Д.,   

чл.-кор. Амосова К.М.,  

чл.-кор. Венцківський Б.М.,  

чл.-кор. Волосовець О.П.,  

чл.-кор. Жабоєдов Г.Д.,  

чл.-кор. Захараш М.П.    

чл.-кор. Маланчук В.О.,   

чл.-кор.  Нетяженко В.З 

Теоретична та 

профілактична 

медицина  

акад. Широбоков В.П.,  

чл.-кор. Бардов В.Г.,   

чл.-кор. Міхньов В.А.,  

чл.-кор. Чайковський Ю.Б.,  

чл.-кор. Чекман І.С.,  

чл.-кор. Яворовський О.П. 

 



Проблемні комісії МОЗ та НАМН України, які 

очолюють професори НМУ   

Назва ПК Співробітник НМУ 

Хірургія академік НАМН та НАН України Фомін П.Д. 

Нейрохірургія академік НАМН України Цимбалюк В. І. 

Вірусологія та мікробіологія академік НАМН та НАН України Широбоков В.П. 

Радіаційна гігієна чл.-кор. НАМН України Бардов В.Г. 

Нормальна та патологічна фізіологія чл.-кор. НАМН України Міхньов В.А. 

Токсикологія чл.- кор. НАМН України Яворовський О.П. 

Анестезіологія та реаніматологія проф. Глумчер Ф.С. 

Інфекційні та паразитарні хвороби проф. Крамарьов С.О. 

Нетрадиційні методи діагностики, 
лікування та реабілітації 

проф. Лисенюк В.П. 

Дерматологія та венерологія проф. Степаненко В.І. 

Морфологія людини проф. ЧеркасовВ.Г. 
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 член–кореспондент НАМН України Бардов В.Г. – Комісія з комплексного гігієнічного 

нормування та регламентування пестицидів та агрохімікатів Комітету з питань гігієнічного 

регламентування (експерт); Комісія з контролю якості питної води Комітету з питань гігієнічного 

регламентування (співголова); Держхімкомісія (член комісії). 

 член-кореспондент НАМН України Яворовський О.П. – Комісія з регламентування шкідливих 

хімічних речовин у повітрі робочої зони Комітету з питань гігієнічного регламентування (голова 

комісії). 

 професор Омельчук С.Т. – Комісія з комплексного гігієнічного нормування та регламентування 

пестицидів та агрохімікатів Комітету з питань гігієнічного регламентування (експерт); 

Держхімкомісія (член комісії). 

 професор Гаркавий С.І. – Комісія з комплексного гігієнічного нормування та регламентування 

пестицидів та агрохімікатів Комітету з питань гігієнічного регламентування (експерт). 

 професор Пельо І.М. – Комісія з комплексного гігієнічного нормування та регламентування 

пестицидів та агрохімікатів Комітету з питань гігієнічного регламентування (експерт). 

 професор Коршун О.М. – Комісія з комплексного гігієнічного нормування та регламентування 

пестицидів та агрохімікатів Комітету з питань гігієнічного регламентування (експерт). 

 доцент Вавріневич О.П. – Комісія з комплексного гігієнічного нормування та регламентування 

пестицидів та агрохімікатів Комітету з питань гігієнічного регламентування (експерт). 

 доцент Антоненко А.М. – Комісія з комплексного гігієнічного нормування та регламентування 

пестицидів та агрохімікатів Комітету з питань гігієнічного регламентування (експерт). 

 доцент Благая А.В. – Комісія з комплексного гігієнічного нормування та регламентування 

пестицидів та агрохімікатів Комітету з питань гігієнічного регламентування (експерт). 

Участь співробітників НМУ у складі Комісії з контролю якості води 

Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, 

Держхімкомісії Кабінету Міністрів України  
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Участь співробітників НМУ в складі 

експертних рад 

Експертні ради з 
експертизи дисертаційних 

робіт 
 

Співробітники НМУ 

Клінічна медицина (хірургічні 

хвороби)  

проф. Вітовська О.П.,  

проф. Захараш М.П.,  

проф. Хоменко Л.О.;  

Клінічна медицина (внутрішні 

хвороби)  

проф. Голубовська О.А.,  

проф. Мяловицька О.А.,  

проф. Свирид С.Г.  

Профілактична медицина 
академік НАМН та НАН Широбоков В.П. 

чл.–кор. НАМН  Бардов В.Г.,  

Медико-біологічні та 

фармакологічні науки 
д.мед.н. Сокуренко Л.М. 



 
  

 Обґрунтування сучасних стратегій розвитку охорони здоров’я 

України з урахуванням міжнародного та європейського досвіду; 

 Науково-методичний супровід системи підготовки лікарів за 

спеціальністю «загальна практика - сімейна медицина», що 

створюється та впроваджується ; 

 Актуальні проблеми педіатрії, акушерства та гінекології 

(проблеми невиношування вагітності, запобігання ускладненням 

при пологах, здоров’я матері і дитини); 

 Гігієнічні проблеми навколишнього середовища, збереження 

здоров’я та профілактика неінфекційних захворювань серед 

населення України (нормування екзогенних хімічних речовин в 

об’єктах довкілля). 

Основні напрями наукових досліджень 
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 Розробка нових патогенетично обґрунтованих підходів до лікування 

серцево-судинних захворювань, а також діагностики і профілактики 

їх ускладнень; нових  медичних технологій в кардіології та 

ревматології; 

 Діагностика, лікування та профілактика захворювань шлунково-

кишкового тракту та органів гепатобіліарної системи 

 Питання патогенезу, діагностики та лікування захворювань 

пародонта, слизової оболонки ротової порожнини, профілактика 

стоматологічних захворювань; імплантологія, остеоінтеграція, 

протезування в стоматології; 

 Актуальні проблеми діагностики та лікування інфекційних 

захворювань та імунодефіцитних станів; важливі питання 

діагностики та лікування в урології, оториноларингологіїї, при 

захворюваннях органів зору, шкіри, нервових хворобах та ін.;  

 Науково-методичні засади оптимізації навчання та виховання 

студентів медичних навчальних закладів. 
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Основні напрями наукових досліджень 



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

П О С Т А Н О В А  
 

від 7 вересня 2011 р. N 942  Київ  

Про затвердження переліку пріоритетних  

тематичних напрямів наукових досліджень і  

науково-технічних розробок на період до 2020 року 

 

СЕРЕДНЬОСТРОКОВІ  

пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузевого 

рівня на 2012-2016 роки 

Основні напрями наукових досліджень 
формувались згідно нормативних документів 
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В науковому процесі було задіяно 87 кафедр і 2 НДІ  
 

Загальна характеристика наукових 

досліджень 

НДР 
292 

За кошти 

Держбюджету 

України  14 

 

 

Ініціативно-

пошукові 

101 

(завершено 25) 

 

 

За господарськими 

договорами 

177 

(завершено 84) 

 

 
Фундаментальні 

3 
(завершено 0) 

 

 
Прикладні 

11 
(завершено 3) 
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Кількість НДР / Фінансування 

(надходження коштів, тис. грн.) 

НДР 2014 2015 2016 2017 

план 

Держбюджетні за 

планом МОЗ 

України 

17 

1875.2 

16 

1181.9 

14 

1064.9 

 

13 

3958.56 

У т.ч. 

Фундаментальні 

2 

671.0 

3 

793.9 

3 

718.0 

 

3 

970,7 

На госпдоговірній 

основі / в т.ч. з 

державною 

реєстрацією 

101/69 

 

12832.8 

119/76 

 

19185.7 

156/71 

 

34071.6 

56/26 

 

22 498.7 

14 



Комплексування з науковими 

та освітніми закладами 

Наукові та освітні заклади 

124 

Інститути 

НАМН України 

28 

 

Університети і 

академії 

17 

 

Інститути НАН 

України 

24 

 

Інші 

55 
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Клінічна біохімія 

Лабораторна 

гематологія 

Цитологічні 

дослідження 

Гістохімічні 

дослідження 

Хроматографічні 

дослідження 

ІФА ПЛР 

Дослідження 

гемостазу 

Загально-клінічні 

дослідження 

Експериментальна 

патофізіологія 

Електронна 

мікроскопія 

Імунологічні 

дослідження 

Лабораторія 

експериментальних  

досліджень 

Лабораторія  

імунології та 

молекулярної  

біології 

Лабораторія 

клінічної 

лабораторної 

діагностики 

Проточна 

цитофлуориметрія 

Молекулярна 

генетика 

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ 
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 Елективний курс “Клінічна біохімія та лабораторна 

діагностика”   
•  пройшли 24 групи студентів 5 та 6 курсу (понад 280 студентів)  

 Проведено майстер-клас «Техніка ПЛР» для 19 учасників в 

рамках «Міжнародної конференції молодих науковців 2016» 

  Організовано навчання курсантів з питань Клінічної 

лабораторної діагностики  

 Цикли тематичного удосконалення пройшли 62 курсанта: 

• «Актуальні питання лабораторної гематології» - 0,5 міс 

• «Актуальні питання клінічної біохімії - 0,5 міс 

•«Актуальні питання клінічної біохімії та клінічної 

лабораторної діагностики» - 1 міс. 

 НДР за кошти державного бюджету України (5), в їх числі 3 

фундаментальні 

 Фрагменти дисертаційних робіт  (17 кафедр) 

 Фрагменти наукової роботи членів СНТ імені О.А.Киселя  

•кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії,  

•кафедри біологічної та біоорганічної хімії, 

•кафедри гістології та ембріології 

•Внутрішньої медицини №2 

 

НДІ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ 

Науково-
дослідна 
робота 

17 

Учбово-
методична 
робота 



Сьогодні  досліджується: 

• 16 поліморфізмів генів, асоційованих з риском виникнення остеопорозу COL1A1, 

CYP19A1, ESR1, IL6, LRP5, RANKL, TNFRSF11B, VDR у пацієнтів з 

генералізованим пародонтитом та реконструктивно-відновними втручаннями 

(керівник проф.М.Ю.Антоненко) 

• 4 поліморфізма генів PPARG, AGTR1 та NOS3 у обстежених пацієнтів із 

метаболічним синдромом та артеріальною гіпертензією (керівник проф. М.В. 

Хайтович) 

• 10 поліморфізмів генів ADD1, AGT, AGTR1, CYP11B2, NOS3, ADRB1, GRK5, 

ADRB2 та відносна кількість мікро-РНК: 1, 126, 21 у формуванні серцево-

судинних ускладнень (керівник проф. К.М.Амосова)  

• Поліморфізм Pro72Arg гену TP 53 в розвитку та формуванні первинної глаукоми 

(керівник проф. С.В.Зябліцев) 

Аспіранти кафедри стоматології повністю опанували методику дослідження: 

виділення ДНК із біоматеріалу та інтерпретацію результату ампліфікації. 

В лабораторії молекулярної біології за допомогою 

ПЛР- ампліфікатора в режимі реального часу Applied 

Biosystems 7500 RealTime PCR System (США), 

впроваджена методика дослідження 

однонуклеотидних поліморфізмів, SNP-(Single 

nucleotide polymorphism), та оцінка відносної 

кількості регуляторної мікро-РНК . 

18 

НДІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ 
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Наукова продукція 2013 2014 2015  2016 

Монографії 38 49 66       47 

Підручники, посібники 124 112 205 194 

Патенти/заявки на 
винаходи 

267/5 190/5 207/29   121/22 

Тези 2493 1542 2044   1634 

Статті 2533 1935 2366  2385 

Зарубіжні публікації 
(статті) за межами СНД 

334 234 223     259 

Доповіді за кордоном 311 275 275    271 

Гігієнічні нормативи 452 398 524    681 

Методичні рекомендації 23 30 11       22 

Нововведення 61 45 38 95 

Інформаційні листи 12 14 15 25 

ПРОДУКТИВНІСТЬ НДР У 2016 рр. 
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З'їзди, конгреси, конференції, семінари проведені в НМУ 

Загальна кількість наукових форумів 

організованих і проведених НМУ 

імені О.О. Богомольця 

20 

Науково-практична конференція з міжнародною участю на тему: «Інфекційні захворювання у 

дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику» 

Науково-практична конференція з міжнародною участю на тему "Міждисциплінарні 

проблеми ревматології” 

Науково-практична конференція з міжнародною участю на тему актуальні  інфекційні 

захворювання. Особливості клініки, діагностики, лікування, профілактики.  

Науково-практична конференція з міжнародною участю на тему « Впровадження 

вітчизняних  розробок в діагностиці та лікуванні захворювань нервової системи » 

 VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Спеціальні 

питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та 

органа зору». 

Міжнародна науково-практична конференція 

до всесвітнього дня здоров’я 

Міжнародна конференція “Вища медична 

освіта: сучасні виклики та перспективи” 

Міжнародна конференція “Складні випадки в 

пластичній хірургії” 

 ІІІ Міжнародна мамологічна науково-

практична конференція 

Міжнародна конференція «Жіноче здоров’я 

XXI століття» 



Цитування в наукометричній базі даних 
SCOPUS 

 
 

Місце 
серед всіх 

ВНЗ 
України 

Місце 
серед 

медичних 
ВНЗ 

Індекс 
Гірша 

Кількість 
статей 

2014 19 4 21 32 

2015 16 4 24 52 

2016 14 4 28 63 
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Динаміка індексу Гірша за Scopus на кафедрах  

2014 2015 2016 

Індекс Гірша 0 

Індекс Гірша < 5 

Індекс Гірша ≥ 5 

22 



Індекс Гірша (h-index)  за SCOPUS на кафедрах НМУ (11 перших місць)  

Кафедра ІГ Кафедра  ІГ 

Біоорганічної та біологічної хімії  23 Фармакології 7 

Медичної та загальної хімії 18 Дитячої хірургії 6 

Загальної хірургії № 1  13 Загальної хірургії №2 6 

Внутрішньої медицини №1  12 Внутрішньої медицини №3 6 

Хірургії № 1 12 Патофізіології 6 

Ендокринології   12 Мед. інформ. та комп. технол. 5 

Хірургії №4 11 Хірургії №3 5 

Педіатрії №1 11 Внутрішньої медицини №2 5 

Радіології та радіаційної 

медицини 

11 Пропедевтики внутрішньої 

медицини №1 

4 

Акушерства та гінекології №1  9 Пропедевтики внутрішньої 

медицини №2 

4 

Неврології 8 Фтизіатрії та пульмонології 4 

Імунології 8 

Гістології та ембріології 8 

Психіатрії та наркології  7 23 



Індекс Гірша (h-index)  за Google Scholar на кафедрах НМУ  
(11 перших місць)  

Кафедра ІГ 

Акушерства та гінекології №1  130 

Хірургії №4 56 

Внутрішньої медицини №1  52 

Дитячої терапевтичної стоматології 46 

Неврології 43 

Педіатрії №2  37 

Ендокринології   33 

Імунології 33 

Організації охорони здоров’я та соціальної медицини 33 

Педіатрії №4 32 

Акушерства і гінекології №3  31 

Загальної хірургії №1 30 

Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 27 
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТА ХІРУРГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 
ІНСУЛЬТУ ТА СЕРЦЕВО-СУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ В ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ 

ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА З  АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ РІЗНИХ СУДИННИХ 
БАСЕЙНІВ 

Динаміка досягнення офісного 
АТ<140/90 мм рт. ст. через 6 місяців 

19,9% 

n=86 

42,2% 

n=182 

58,0% 

n=250 

71,9% 

n=310 

82,8% 

n=357 

6,5% 

n=6 
8,6% 

n=8 

38,7% 

n=36 

54,8% 

n=51 

69,9% 

n=65 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

№ 2 (7 ± 2 діб) № 3 (30 ±7 

діб) 

№ 4 (60 ±7 

діб) 

№ 5 (90 ±7 

діб) 

№ 6 (180 ± 30 

діб) 

Усі пацієнти 

(n=431) 

Пацієнти з АТ 

≥180/110 (n=93) 

* 
* 

* 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

Візит 

Наукові керівники: проф. Амосова К.М., проф. Мішалов В.Г. 

Кафедра внутрішніх хвороб №2, кафедра хірургії №4 

Вперше впроваджений у клінічну практику комплекс заходів для 

досягнення контролю офісного і домашнього АТ, який складається з 

покрокового алгоритму лікування 

СТАТТІ – 10 

ТЕЗИ – 20 

ПАТЕНТИ - 5 

НОВОВВЕДЕННЯ-1 

МЕТОД. РЕКОМ. – 1 

ДОКТ. ДИС. - 1 

Вперше доведено, що застосування покрокового алгоритму лікування 

на базі фіксованої комбінації периндоприлу і амлодипіну разом з 

контролем домашнього АТ через 6 місяців дозволяє досягти цільового 

офісного АТ  в 73,1% пацієнтів 

Вперше доведено спроможність  алгоритмізованої 

антигіпертензивної терапії  до зменшення частоти 

маскованої неконтрольованої АГсеред пацієнтів з 

цільовим офісним АТ,  і зниження ризику інсульту 

Розроблені алгоритми діагностки та хірургічного 
лікування хронічної мозкової недостатності у 
хворих з  синдромом хребтової артерії та 
екстравазальною компресією дозволили досягти 
регресу ВБ недостатності і зменшити частоту 
рецидивів ТІА протягом року спостереження у 84 % 
хворих проти 16 % 
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ПАТОФІЗІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧИХ 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ВАДАХ РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ У 

НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 
(прикладна, 2014–2016 рр.)  

Науковий керівник —  проф. Левицький А.Ф. 

Кафедра дитячої хірургії 

• Патогенетично обґрунтовано та конкретизовано 

показання до застосування активних хірургічних методів 

корекції вад розвитку дихальних шляхів, паренхіми 

легень, діафрагми  

• Розроблено та впроваджено «дорожню карту» корекції 

складних поєднаних вад розвитку респіраторної та 

інших систем, в тому числі з включенням симультанних 

операцій 

• Удосконалені окремі операції для 

корекції вад респіраторної системи та в 

поєднанні з іншим вадами 

• Розроблено та впроваджено власну 

методику стентування дихальних 

шляхів 

Відзначено грошовою премією як краща 

НДР по результатм заключного звіту 

ПАТЕНТ – 2 

СТАТТІ – 8  

(Scopus англ.-1)  

ТЕЗИ  - 24 

КАНДИД. ДИС. – 5 

ДОКТ.ДИС. - 1 
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ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЧНИХ 

НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 

ЖИТТЯ (прикладна, 2014-2016) 

• Обгрунтовано та розроблено:  

• організаційну технологію профілактики НІЗ, корекції чинників їх 

розвитку та формування здорового способу життя в закладах 

охорони здоров’я первинного рівня 

• функціонально-структурну модель впровадження доказової 

профілактики в охорону здоров’я 

•  організаційну модель системи профілактики НІЗ і формування 

здорового способу життя та модель моніторингу її реалізації 

• план, програму і навчально-методичне забезпечення циклу 

тематичного вдосконалення для лікарів первинної ланки охорони 

здоров’я з питань профілактики чинників ризику розвитку НІЗ 

Науковий керівник – д.мед.н., проф. Грузєва Т.С.  

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНА 

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ДОКАЗОВОЇ 

ПРОФІЛАКТИКИ В ОХОРОНУ 

ЗДОРОВ’Я 

ДИНАМІКА СМЕРТНОСТІ ВІД 

ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ ТА 

ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ В 

УКРАЇНІ І КРАЇНАХ ЄР ВООЗ У 2000-

2014 рр. 

ХВОРОБИ СИСТЕМИ  

КРОВООБІГУ 

УКРАЇНА 

ЄР ВООЗ 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ 

Статей - 38   

  за кордоном-7 

Тез -  33 

  за кордоном -3 

Метод рек. - 1 
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Збереження та відновлення репродуктивного здоров’я та якості життя 

жінки в сучасних умовах при акушерській та гінекологічній патології» 
(ініціативно-пошукова, 2014-2016) 

Науковий керівник: професор Б.М. Венцківський   

1. Оптимізовано шляхи ендоскопічного лікування неплідності, 

засновані на раціональному виборі способу та обсягу 

оперативного втручання, ведення післяопераційного періоду. 
 

2. Розширено уявлення пропатогенез пізнього гестозу, на рівні 

генетичного поліморфізму - встановлена вища частота 

патологічних варіантів поліморфізму 4a / 4b гену eNOS.  

3. Удосконалено метод діагностики та лікування пухлин яєчників на підставі комплексної 

оцінки даних ультрасонографії з доплерометрією та основних онкобіохімічних маркерів. 
  

4. Вивчено нові особливості патогенезу передчасної пологової діяльності, розроблено та 

впроваджено  спосіб нейропротекції екстремально недоношеного плода шляхом 

інтранатальної магнезіальної терапії (ІМТ), продемонстровано його ефективність на у 2 – 

річному спостереження за розвитком екстремально недоношених новонароджених 

СТАТЕЙ -114 (за кордоном – 4)

ТЕЗИ – 58 (за кордоном - 1)  

ПАТЕНТІВ –4 

МЕТОД. РЕКОМ. – 1 

НОВОВВЕДЕНЬ – 1  
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5.Показано високу поширеність інфікування В19 

парвовірусною інфекцією серед вагітних із 

репродуктивними втратами та виявлення ДНК 

вірусу в абортному матеріалі та амніотичній 

рідині при перериванні  вагітності. 
 

6.Запропоновано спосіб прогнозування 

невиношування вагітності на основі 

генетичних та гемостазіологічних предикторів  
Розвиток новонароджених за 

шкалою Бейлі протягом 2 років, бали 



УДОСКОНАЛИТИ ДІАГНОСТИКУ ТА РОЗРОБИТИ НОВІ ПІДХОДИ ДО 
ЛІКУВАННЯ ІМУНОДЕФІЦИТНИХ ТА АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

(ініціативно-пошукова, 2014-2016) 
Науковий керівник: професор А.І. Курченко 

1. Проведено статистичний аналіз частоти певних гуморальних 

імунодефіцитів серед імуноскомпроментованих хворих з хронічною та 

рецидивною інфекційною патологією. 

2. Встановлено достовірні зміни рівнів IgE та субкласів IgG після 

застосування довенної імуноглобулінотерапії в групах хворих з тотальним, 

парціальним дефіцитом IgE та в поєднанні зі зниженням інших класів 

імуноглобулінів.  

3. Розроблено, апробовано та впроваджено спосіб імуноглобулінотерапії у хворих з хронічними 

риносинуситами, асоційованими з дефіцитом IgE та його поєднанням зі зниженням інших класів 

сироваткових імуноглобулінів 

4. Встановлено частоту ізольованого дефіциту імуноглобуліну Е у хворих з рецидивуючою та хронічною 

інфекційною патологією.  

76%

13%

7%

3% 1%

Ізольований дефіцит IgE  (62)

IgА  (11)

IgG1  (6)

IgG2  (2)

IgG3 (1)

Маркер функціональних порушень фагоцитозу 

– мієлопероксидаза нейтрофілів. Визначення за 

допомогою проточної цитометрії з 

використанням моноклональних антитіл 

Знижений вміст 

мієлопероксидаз

и нейтрофілів 

(23,2%) 

Розподіл 

виявлених 

порушень 

імунітету 

Визначення селективного дефіциту імуноглобуліну 
Е  

та підкласів  IgG дає можливість встановити 
причину часто рецидивних захворювань 

верхніх дихальних шляхів 

ПАТЕНТИ –3 

НОВОВВЕДЕНЬ - 1 

СТАТТІ – 21  

(За кордоном - 14) 

ТЕЗИ – 12 (За кордоном - 2)  
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Розробка раціональних підходів до діагностики та лікування ішемічних, запально-
деструктивних уражень внутрішніх органів та опорно-рухового апарату (прикладна, 

2014-2016 
Науковий керівник: професор О.Б. Яременко  

1. Встановлено роль продуктів окислювальної модифікації білків 

плазми крові в ініціації порушень серцевого ритму та 

обґрунтовано ефективність застосування метаболічної 

кардіопротекції у хворих на ХОЗЛ в поєднанні з ІХС.  

2. 2. Визначено прогностичні амінокислотні маркери ризику 

виникнення аритмічних, ішемічних, структурно-функціональних 

порушень та розроблено диференційований підхід до 

призначення метаболічних кардіопротекторів у хворих на гострий 

інфаркт міокарда із зубцем Q.  
3. Доведено вплив тривалої імпульсної вібрації та виробничого шуму у виникненні 

синдрому кардіоміопатії. 

4. Визначено незалежні детермінанти рентгенологічного прогресування та розроблено 

алгоритм диференційованого призначення небіологічних базисних препаратів залежно 

від тривалості та клініко-імунологічних характеристик РА. 

Співвідношення  

фенілаланін / тирозин ≤2,06 

чутливість 81,8% / 

специфічність 71,4% 

 (AUC=0,75, p=0,006) 
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гомоцистеїн / метіонін ≤0,33:  
чутливість 77,3% / 

специфічністю 77,8% 
(AUC=0,79, p=0,002)  
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СТАТТІ – 204  

(За кордоном - 8) 

ТЕЗИ – 155  

(За кордоном - 21)  

ПАТЕНТИ –16 

МЕТОД.РЕК. - 2 

НОВОВВЕДЕННЯ - 22  
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ВИВЧИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ІМУНОМОДУЛЮВАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА 

СИМПТОМАТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ЛІКУВАННІ РЕМІТУЮЧОГО ТИПУ 

ПЕРЕБІГУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ 

Науковий керівник – проф. Соколова Л.І.  

Кафедра нервових хвороб 

(ПРИКЛАДНА, 2012-2016 рр.) 

Встановлено, що  застосування імуномодулювальної 
терапії інтерфероном бета 1а, інтерфероном бета 1в та 
глатирамером ацетат сприяє подовженню ремісії, 
зниженню частоти та вираженості загострень, а відтак 
поліпшує якість життя хворих на розсіяний склероз. 
Клінічний ефект патогенетичного лікування пов’язаний з 
достовірним зменшенням загальної кількості Т2-
осередків та Gd+ осередків за даними МРТ-дослідження. 

Відзначено грошовою премією як краща 

НДР по результатм заключного звіту 
31 

ПАТЕНТИ – 6  

СТАТТІ – 81 

Scopus (англ.) - 3 

ТЕЗИ – 133 

ІНФОРМЛИСТИ – 6 

НОВОВВЕДЕННЯ - 9 

КАНД. ДИС. – 1 

ДОКТ. ДИС. – 1 



НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ СВИНЦЮ НА 
ОРГАНІЗМ 

Науковий керівник – доцент Велика Н.В. 

Кафедра гігієни харчування 
ПАТЕНТИ – 7  

СТАТТІ – 3 

ТЕЗИ – 9 

ІНФОРМЛИСТИ – 6 

НОВОВВЕДЕННЯ-1 

КАНД/ ДИС. – 1 

(ПРИКЛАДНА, 2014-2016 рр.) 

Проведена гігієнічна оцінка особливостей впливу 

наночасток свинцю на організм 

експериментальних щурів та наукове 

обґрунтування натуропатичних заходів 

профілактики їх негативної дії. 
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ВИВЧИТИ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ КАРДІОМІОПАТІЇ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 1 ТИПУ 
ТА ОПТИМІЗУВАТИ СХЕМУ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ 

Наукові керівники – академік НАМН України, проф.  Майданник В.Г., 
проф. Хайтович М.В. 

 

(ФУНДАМЕНТАЛЬНА, 2015-2017 рр.) 

Мета: вивчити механізми розвитку діабетичної кардіоміопатії 

при цукровому діабеті 1 типу і оптимізувати схему її 

фармакологічної корекції  

Результати 2016 р. 

•Проведено оцінку антиоксидантної активності різних 

кардіопротекторних препаратів в умовах in vitro та на 

експериментальній моделі ЦД 1 типу. 

•Відпрацьовані та запатентовані оригінальні методики 

дослідження показників окисного гомеостазу. 

Досліджені зміни електрофізіологічної активності 

серця діабетичних тварин за умов фармакологічної 

корекції.  

 •На фоні різних схем фармакологічної корекції проведено порівняльний аналіз 

змін вуглеводного гомеостазу, біохімічних маркерів пошкодження міокарду; змін 

жирнокислотного складу міокарду та мембран еритроцитів; стану 

ліпопероксидації та активності антиоксидантного статусу міокарду щурів при 

експериментальній діабетичній кардіоміопатії.  33 

ПАТЕНТИ – 2  

СТАТТІ – 3 

ТЕЗИ – 9 
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ВИВЧИТИ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТКАНИННИХ РЕАКЦІЙ, ЛАНКИ МІЖКЛІТИННОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ, ОСОБЛИВОСТІ  РЕГЕНЕРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ  ЗА ЛОКАЛЬНОГО 

ТЕРМІЧНОГО УШКОДЖЕННЯ ПРИ ПОРУШЕННІ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ 

Наукові керівники – проф. Натрус Л.В., проф. Колесова Н.А. 
Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини   

(ФУНДАМЕНТАЛЬНА, 2016-2018 рр.) 

Мета: вивчити механізми розвитку тканинних реакцій, 

ланки міжклітинної взаємодії, особливості 

регенеративних процесів за локального термічного 

ушкодження при порушенні вуглеводного обміну в 

експерименті  

Результати 2016 р. 

•На дорослих щурах з стрептозотоциновою моделлю 

цукрового діабету 1 типу успішно відтворений опік шкіри  

ІІ стадії для локального термічного ушкодження епітелію 

та сполучної тканини.  

•Гістохімічними дослідженнями на клапті шкіри з бокової 

ділянки тулуба встановлено, що в структурах епідермісу 

та дерми за відтворення ЦД розвивається тенденція до 

зниження активності ферментів тканинного дихання 

(СДГ), гліколізу (ЛДГ) та термінального окиснення (НАД-Н 

ДГ, НАДФ-Н ДГ). Найбільш виражене зниження активності 

ферментів виявлено в клітинах базального шару 

епідермісу.   
34 

ПАТЕНТ - 1 

СТАТТІ – 2 

ТЕЗИ – 2 



ВИВЧЕННЯ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФЕКЦІЙНО – 

РЕСПІРАТОРНОЇ, АЛЕРГІЧНОЇ ТА МЕТАБОЛІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ З 

УРАХУВАННЯМ ГЕНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОНСТИТУЦІЇ ТА 

НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ СЕРЕДОВИЩА (ТЮТЮНОПАЛІННЯ) 

д.м.н., професор Тяжка О.В., д.м.н., професор Починок Т.В. 

Кафедра педіатрії №1 

ІНІЦІАТИВНО-ПОШУКОВА, 2013-2016 рр. 

Обгрунтовано , розроблено та впроваджено:  
•У дітей з нервово-артритичною аномалією конституції  виявлені порушення в азотистому (зміни в 

аміноацидограмі, системі NO) та ліпідному обмінах, доведено позитивний ефект Тіатріазоліну у 

комплексній реабілітації цих дітей.  

•Підтверджено негативний вплив пасивного тютюнопаління на організм дітей, починаючи з 

періоду внутрішньо-утробного розвитку: спостерігається підвищена захворюваність, виявлені 

суттєві зміни слизової оболонки порожнин носа та рота залежно від масивності впливу 

тютюнопаління, що потребує систематичних оздоровчих заходів. 

•Доведено, що тютюнопаління відіграє суттєве значення у виникненні запалення слизової 

оболонки гастродуоденальної зони; спричиняє порушення кровопостачання, що призводить до 

зниження продукції її гастропротективних факторів (нейтральних мукополісахаридів, 

простагландину Е та NO крові).  

•Виявлені порушення ліпідного обміну, наявності окисного стресу, дизелементозу, вегетативного 

дисбалансу  

у дітей пубертатного віку з НДСТ, що при прогресуванні зазначених змін можуть стати 

патогенетичними ланками  

у подальшому формуванні соматичної патології. 

Динаміка показників оксидативного стресу у 
дітей з ДСТ на фоні реабілітаційного курсу 35 

Статей –195 

(за кордоном - 51) 

Тез – 121 

(за кордоном - 36) 

Патентів – 13 

Нововведень - 13 

Нагород  

виставок – 13 

Інформаційних  

листів – 1 

Монографій – 1 

Доповідей – 100 

(за кордоном – 26) 

Динаміка показників АОСЗ у дітей з ДСТ на фоні реабілітаційного курсу 



ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ 
(директор – професор Омельчук С.Т.) 

 Опубліковано  та затверджено МОЗ  44  методичні вказівки з 
визначення мікрокількостей пестицидів в харчових продуктах, 
кормах та навколишньому середовищі 

 Розроблено 13 методичних вказівок з визначення діючих речовин 
пестицидів в об’єктах довкілля.  

 Розроблено та затверджено в МОЗ України 446 гігієнічні нормативи 
вмісту пестицидів у сільськогосподарській продукції та регламентів 
безпечного їх застосування. З них: 

 максимально допустимих рівнів (МДР) – 194,  

 допустимих добових доз (ДДД) – 6,  

 гранично допустимих концентрацій (ГДК) у воді водоймищ – 3, 

  орієнтовно допустимих концентрацій (ОДК) у ґрунті – 3,  

 орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) в атмосферному 
повітрі – 3,  

 ОБРВ в повітрі робочої зони – 3, 

 строків очікування – 82,  

 строків виходу – 152.  
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МЕТОДИЧНІ 

ВКАЗІВКИ     – 57 

 

ГІГІЄНІЧНІ 

НОРМАТИВИ - 446 



КРАЩІ ЗВІТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 2016 

РОКУ 

 •кафедра дитячої хірургії (завідувач, проф. Левицький А.Ф.); – відповідальні виконавець проф. 

Кривченя Д.Ю.,  доц. Бензар І.М., Руденко Є.О.  
-  «Патофізіологічне обгрунтування та розробка органозберігаючих реконструктивно-пластичних операцій при 

вадах респіраторної системи у новонароджених та дітей раннього віку» 

доц. Руденко Є.О.; 

- «Розробка і удосконалення патогенетично обгрунтовані хірургічні мініінвазивні та комбіновані методи 

лікування судинних мальформацій у дітей раннього віку» – проф. Кривченя  Д.Ю.; Бензар І.М.  

• кафедра акушерства та гінекології №1 (завідувач, проф. Венцківський Б.М ) – 

відповідальий виконавець - доц. Загородня О.С. 
«Відновлення та збереження репродуктивного здоров’я і якості життя жінки в сучасних умовах при 

акушерській і гінекологійчній патології»., доц. Загородня О.С. 

•  кафедра неврології (завідувач, проф. Соколова Л.І.) відповідальні виконавець – професор 

Мяловицька О.А.   

«Вивчити ефективність імуномодулювальних симптоматичних засобів у лікуванні ремітуючого типу перебігу 

розсіяного склерозу» проф Соколова Л.І,; проф. Мяловицька О.А.) 

Критерії відбору: 

• кількість затверджених ДАК МОН України кандидатських 

та докторських дисертацій,  

•кількість патентів на корисну модель 

• кількість розробок, впроваджених в навчальний процес, 

• кількість статей англійською мовою в журналах Sсopus  
37 
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ДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД В 2016 році 

Шифр 

спецради 
 

Спеціальності Голова спец. ради 

Кількість захищених 

дисертаційних робіт 

Всього В т..ч. 

докт. 

В т.ч. 

канд. 

Д. 26.003.01 

ГІГІЄНА ТА ПРОФПАТОЛОГІЯ 

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА 

ВІРУСОЛОГІЯ 

 член-кор. НАМН,проф. 

Яворовський О.П. 
5 3 2 

Д 26.003.02 
ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ  

ШКІРНІ ТА ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ 
проф. Степаненко  В.І. 12 4 8 

Д 26.003.03 

 

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ 

ХІРУРГІЯ   ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ 
проф. Мішалов В.Г. 19 1 18 

Д 26.003.04 ПЕДІАТРІЯ 
академік, проф. 

Майданник В.Г. 
7 2 5 

Д 26..003.05 СТОМАТОЛОГІЯ проф. Неспрядько В.П. 15 1 14 

Д 26.003.06 

НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ 

ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ 

ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ, 

ЕМБРІОЛОГІЯ 

проф. Черкасов В.Г. 8 4 4 

Д 26.003.08 

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ 

КАРДІОЛОГІЯ 

РЕВМАТОЛОГІЯ 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 

проф.  Яременко О.Б. 1 - 1 

К 26.003.10 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА 

НАВЧАННЯ (медичні та 

фармацевтичні науки) 

член-кор. НАПН, 

проф. Цехмістр Я.В. 
2 - 2 

РАЗОМ 69 15 54 
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ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ  

                        ПЛАН ПІДГОТОВКИ 

2013 2014 2015 2016 2017 

Докторів наук 19 13 11 9 15 

Кандидатів наук 134 128 62 41 52 

39 

Виконано дисертацій: 24 докт. та 108 канд.  
Виконуються дисертації: 81 докт. та 353 канд. 

                           ЗАХИЩЕНО ДИСЕРТАЦІЙ 

2013 2014 2015 2016 

в т.ч. докторських 4 5 8 15 

в т.ч. 
кандидатських 

36 53 49 54 

ВСЬОГО: 40 58 57 69 



 Розглянуто презентації щодо планування 
тем докторських дисертацій (10),  

 9 - рекомендовано до затвердження на 
вченій раді,  

 1- відмовлено.  

 2 - змінено назви дисертаційних робіт. 

Наукова координаційна рада 

40 

 Заслухані та обговорені звіти про роботу етичної комісії  

та ради молодих вчених, робота яких визнана 

задовільною. 

Обговорено проект наказу МОЗ України «Про затвердження Плану заходів  щодо 

реалізації Закону  України «Про наукову та науково-технічну діяльність»  по 

удосконаленню науково-дослідницької та інноваційної діяльності та надані 

пропозиції 

 Обговорено та ухвалено критерії 

конкурсу на кращу кандидатську 

дисертацію. 



•Висунено кандидатуру на премію 

Президента України  Ph.D  Дінця А.В.  

•Висунено кандидатуру на премію 

НАМН України  переможця грантової 

конференції  2015 р. С. Семенів. 

•Заслухано доповіді переможців 

грантової конференції 2015р. 

 

Наукова координаційна рада 

1) студент 2 курсу медичного факультету № 3 Джума 

А.А. “ Дослідження нейропротекторної дії ASIC 

блокатору №005 в експериментах на щурах in 

vivo”,  

2) студент 6 курсу медичного факультету № 2 

Колотило М.О.  “Міоглобін як діагностичний 

критерій при патології периферичних нервів” 

3) студентка 4 курсу медичного факультету № 1 

Семенів С.Я. “Ефективність Sleeve gastrectomy в 

лікуванні ожиріння при супутньому гіпотиреозі”. 41 



 ІІ Грантова конференція студентів 

НМУ імені О.О. Богомольця. 

Визначено переможців  

ІІ Грантова конференціі 

 Перше місце присуджено проекту студентів Друзенко М., Гречуха Є., 

Водянник А.: «Особливості впливу біоплівкоутворення на активність та 

хронізацію пієлонефриту у дітей та можливості корекції”.  

Наукові керівники: професор кафедри педіатрії №4 Мітюряєва І.О., асистент 

кафедри мікробіології, вірусології і імунології Понятовський В.А.  

 Друге місце присуджено проекту студентки Турук Л. «Визначення 

ефективності регенерації периферичного нерву після електричного 

зварювання епіневрію в експерименті на основі динаміки ЕНМГ показників».  

Науковий керівник: асистент кафедри нейрохірургії Молотковець В.Ю. 
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Участь в головних міжнародних медичних 
виставках України 

VIІ Міжнародний медичний форум 

19-21 квітня 2016 (Експоплаза). 

Співробітниками НМУ було 

проведено конференцію - «Трансфер  

медичних технологій в охорону 

здоров’я України»:  

 Приймали участь 28  кафедр 

НМУ,  

 Отримано дипломи виставки та 

сертифікати.  
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25-а  Юбилейна  Міжнародна  виставка  

«ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я - 2016» (4 - 6 

жовтня) 

 Приймали участь 16 кафедр НМУ,  

 Отримано дипломи виставки та 

сертифікати.  

 
 



 

створений з метою: 
- пошуку обдарованої студентської молоді 

- створення умов для її творчого зростання,  

- раціональної організації науково-дослідної роботи студентів та     залучення 

студентів до участі в (НДР),  

- допомозі у підготовці звітної документації Всеукраїнських студентських 

олімпіад. 
 

 Відділом наукової роботи студентів  започаткована серія нових  

організаційних заходів, спрямованих на підвищення результативності 

науково-дослідних робіт студента-початківця та авторитету майбутнього 

науково-педагогічного працівника 

  Запропановано логістику «базових кафедр» 

 Цикли «безперевної наукової освіти»    

 Ідея та організаційні заходи щодо проведення конференції студентів, 

інтернів та молодих вчених «Цікаві випадки в клінічній медицині» та 

Універсіаді з клінічної фармакології 

Відділ  наукової роботи студентів 
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Студентські наукові гуртки 

членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя  

публікацій студентських наукових робіт 

переможців та призерів Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт. 

23 роботи зареєстровано для участі в конкурсі в 2017 році 

році 
учасників міжнародних студентських конференцій закордоном 

(Австрія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Польща, 

Словаччина, Латвія, Казахстан, Білорусія) 

призерів стипендіальної програми Завтра.UA. На конкурс 

2017 року подано 16 заявок від НМУ імені О.О. Богомольця 
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Безперервна наукова освіта членів Студентського наукового 

товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету 
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Статистичні дослідження в медицині та біології. Використання статистичних 

пакетів комп’ютерних програм SPSS та STATISTICA (відповідальний – завідувач 

кафедрою організації охорони здоров’я та соціальної медицини, д.мед.наук, 

професор Т.С. Грузєва) – 5 занять 
 

Електронні та бібліографічні джерела медико-біологічної інформації 

(відповідальна – завідувач бібліотеки Л.О. Матюхіна) – 5 занять  
 

Основи патентного захисту медичної наукової інформації. (відповідальна – 

завідувач відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій - В.І. Селіна) – 5 

занять  
 

Правила оформлення наукових статей до публікації в Україні та в журналах, 

індексованих в Thomson Reuters, Scopus. (начальник науково-дослідної частини – А.В. 

Дінець Ph.D.) – 5 занять  



Оцінка наукової роботи  в балах (максимально – 5; сумується) 

Бали  Вид наукової діяльності 

0,25(співавт.) 
0,5 (одноосіб.)  

Тези у Всеукраїнських наукових заходах (конгреси, конференції тощо), які 
включені до Реєстру МОЗ або МОН України (за кожні)  

2   Стаття  у співавторстві у друкованих виданнях, затверджених ДАК України, 
та/або в наукометричних базах  

3 Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (бали 
надаються авторам робіт, які пройшли університетський етап та були 
рекомендовані до участі у Всеукраїнському; максимум 3 роботи із кожного 
напрямку) 

3  Виступ на конференції (конгресі, форумі, тощо) закордоном (усна чи 
постерна доповідь) 

2 Призове місце на Всеукраїнських студентських конференціях, які включені до 
Реєстру МОЗ або МОН України (за кожне) 

4  2-3 місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт або на 
Всеукраїнській студентській олімпіаді 

5  1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт або на 
Всеукраїнській студентській олімпіаді, 1-3 місця за кращу доповідь на 
наукових конференціях за кордоном 

3; 2; 1 1 місце; 2 місце; 3 місце на секційному засіданні Scientific Stream відповідно 

+0,5 та+ 1,0 

відповідно 
Участь з доповідю або диплом переможця на Пленарному засіданні Scientific 
Stream  (у Пленарному засіданні беруть участь переможці секційного етапу) 

0,25   Участь у секційному засіданні Scientific Stream (не більш ніж в двох 
засіданнях одночасно) 

47 



Бали  Вид громадської роботи наукової діяльності 

2 Староста студентського наукового гуртка (протягом мінімум 2-х 

років; за поданням завідувача кафедри та Ради СНТ) 

3  Староста СНГ базової кафедри (протягом мінімум 2-х років; за 

поданням завідувача кафедри та Ради СНТ) 

3; (+1)* Член Ради СНТ; *- додатковий бал надається Проректором з 

наукової роботи та Головою відділу наукової роботи студентів за 

поданням Голови Ради СНТ за умови підвищеної результативності 

роботи Члена Ради (звіт додається) 

4  Заступник Голови Ради СНТ 

Секретар Ради СНТ 

Координатор інформаційного забезпечення СНТ [адміністратор 

сайтів СНТ] 

5  Голова Ради СНТ  

Оцінка громадської роботи (максимально – 5,  

за найбільшим досягненням)  

додаткові бали (від 0,5 до 2) можуть бути додані до громадської діяльності 

Членам СНТ за значні досягнення у організації наукових   студентських заходів, 

які не увійшли до рейтингу (звіт додається).  
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Кількість гуртківців – 1483 

Мінімум – 1 

Максимум – 120 
 

28,9 % каф.  -   до 9 студ. 

23,7 % каф.  -   10 - 15 студ. 

25,0 % каф.  -   16 - 24 студ. 

22,4 % каф.   -   25 - 120  

студ. 

(Медіана – 15  студентів на 

кафедрі) 

Медіана та квартилі кількості гуртківців на кафедрах 
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Кафедри, що належали до нижнього квартилю 

Кафедра           Кількість гуртківців  
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Кафедри, належали до верхнього квартилю 

Кафедра           Кількість гуртківців  
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  Фізіології 
  Хірургії №4 

  Хірургії №2 

  Соціальна медицина 

  Офтальмології 
  Філософії та соціології 
  Акушерства та гінекології №3 

  Хірургії №3 

  Медичної та загальної хімії 
  Патологічної фізіології 
  Оториноларингології 
  Отропедичної стоматології 

КАФЕДРИ З ІНОЗЕМНИМИ ГУРТКІВЦЯМИ 

Іноземні гуртківці були на 13  (17,8 %) кафедрах 
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В середньому на 1 викладача приходилося 1,3 студента  (від 0,1 до 4,1 

студентів) 

Кафедри з високим навантаженням на викладача гуртківцями 

Кафедра        Кількість гуртківців  
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В середньому на кафедрах проведено 4,2 
засідання за семестр 
на 28,8 %   - до 3 засідань 
на 52,0 %   -  4-5 засідань 
на 19,2 %   - від 6 до 11 засідань 
 

На 10 (13,3 %) кафедрах засідання не 
проводилося 

Кількість засідань достовірно корелює із кількістю гуртківців r=0,33 

Розподіл кафедр за кількістью засідань гуртка 
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Кафедра Кількість 

Гуртківців Засідань 

Епідеміології 1 0 

Аптечної та промислової технології ліків 4 0 

Дерматології та венерології 5 0 

Комунальної гігієни та екології з секцією гігієни дітей та 

підлітків 24 0 

Латинської мови 26 0 

Організації економіки та фармації 17 0 

Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 10 0 

Патологічної анатомії №2 24 0 

Терапевтичної стоматології 9 0 

Загальна практика (сімейна медицина) 4 1 

Педіатрія №2 9 2 

Хірургічна стоматологія, щелепно-лицева хірургія 3 2 

Кафедри з відсутніми або спорадичними засіданнями 
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Кафедра Кількість 

Гуртківців Засідань 

Оперативної хірургії та топографічної анатомії 21 11 

Акушерства та гінекології №2 15 9 

Гігієни та екології 10 9 

Загальної хірургії №2 11 9 

Отропедичної стоматології 11 9 

Фізіології 120 9 

Хірургії №4 110 9 

Анестезіології та інтенсивної терапії 21 8 

Психіатрії і наркології 33 8 

Травматології та ортопедії 19 8 

Онкології 14 7 

Психосоматичної медицини і психотерапії 4 7 

Неврології 37 6 

Дитячих інфекційних хвороб 26 6 

Кафедри з найбільшою кількістю засідань 
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Всього публікацій - 519 

Середня кількість публікацій - 7,1 

20 каф.   –   0 - 2   публікаціїї 

31 каф.   –   7 - 28 публікацій 

Публікації за участю гуртківців 
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Кафедра Кількість 

Гуртківців Публікацій 

Травматології та ортопедії 19 0 

Психосоматичної медицини і психотерапії 4 0 

Дитячої терапевтичної стоматології,профілактики стоматологічни 10 0 

Анатомії людини 39 0 

Гігієни праці та професійних хвороб 4 0 

English speaking club 18 0 

Медичної інформатики та копм'ютерних технологій 3 0 

Хірургії №1 12 0 

Хірургії стоматологічного факультету 7 0 

Клінічної фармакології та клінічної фармації 12 0 

Фтизіатрії та пульмонології 5 0 

Загальна практика (сімейна медицина) 4 0 

Дерматології та венерології 5 0 

Патологічної анатомії №2 24 0 

Епідеміології 1 1 

Аптечної та промислової технології ліків 4 1 

Комунальної гігієни та екології з секцією гігієни дітей та підлытків 24 1 

Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 10 1 

Кафедри, що не мали студентських публікацій, або мали 1 публікацію 
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Кафедра Кількість 

Гуртківців Публікацій 

Офтальмології 31 28 

Біології 41 25 

Організації економіки та фармації 17 22 

Біоорганічної та біологічної хімії 31 21 

Гігієни харчування 14 20 

Оториноларингології 16 18 

Пропедевтика вн.медицини №2 37 18 

Неврології 37 16 

Внутрішньої медицини №3 11 16 

Соціальна медицина 43 16 

Фізіології 120 15 

Онкології 14 15 

Філософії та соціології 29 15 

Хірургії №2 69 15 

Дитячих інфекційних хвороб 26 14 

Акушерства та гінекології №3 25 14 

Дитячої хірургії 13 12 

Загальна та медична психологія та педагогіка 14 12 

Педіатрія №4 17 12 

Оперативної хірургії та топографічної анатомії 21 11 

Мікробіології,вірусології,імунології 21 10 

Фізичної реабілітації та спортивної медицини 21 10 

Кафедри, що мали більше 10 студентських публікацій 
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Зв’язок видавничої діяльності гуртківців з  

показниками роботи гуртка 

Кількість публікацій гуртківцями 

достовірно корелювала із: 
 

 кількістю гуртківців, r=0,54 
 

 кількістю гуртківців на викладача, r=0,47 
 

 кількістю засідань, r=0,29  
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 Співробітництво з іншими СНГ  

  21 (28,8 %) 
 

 Залучення можливостей лабораторій НМУ  

 24 (32,9 %) 
 

 Висвітлення роботи гуртка на сайті 

  44 (60,3 %) 
 

 Участь в університетських заходах 

  32 (43,8 %) 

Інші показники роботи студентського гуртка 
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Інтегративний показник роботи студентського гуртка 
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Логістика «базових кафедр студентського 
наукового товариства» імені О.А. Киселя  

 

 Статус «базових» -  можуть отримати  кращі за результатами роботи та річних 

звітів  наукових студентських  гуртків, а також за клопотанням перед відділом 

наукової роботи студентів про надання  цього статусу. 

 статус передбачає  ініціативу у проведенні  різних видів студентських та 

молодіжних наукових заходів, зокрема Студентської наукової сесії 

 Можливість  отримання додаткового рейтингового балу за наукову та громадську 

діяльність (що формує ІРП), а також мати більшу підтримку своїх заходів з боку 

адміністрації університету. 

 

Студентська наукова сесія 

• включатиме 25-30 наукових секційних засідання, які будуть проводитись 
протягом квітня 2017 року та завершаться підсумковим пленарним 
засіданням.  

• будуть нагороджені студенти - переможці секцій, кращі наукові гуртки, 
студенти, які зайняли призові місця на Всеукраїнському конкурсі та 
олімпіадах, а також викладачі - Почесні куратори СНГ університету. 
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Результати ІІ етапу Олімпіади  

у 2016 році серед ВМНЗ 2015 та 2016 роках  
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Базові кафедри з проведення ІІ етапу Олімпіади  

в НМУ імені О.О. Богомольця  

 (наказ МОН України від 27.11.2015 р. № 1247)  

Соціальної  медицина та організації 

охорони здоров'я  
 

з дисципліни: Соціальна медицина   

28-29  квітня 

 

Зав. кафедри-професор Т.С.Грузєва, 

Куратори -  професор Л.І. Галієнко,   

асистент О.М.Донік  

 

 
Мікробіології, вірусології  та 

імунології   
 

з дисципліни: Мікробіологія   

7-8 квітня  

 

Зав кафедри - академік НАН та НАМН 

України, професор Широбоков В.П., 

Куратор - доцент Бобир В.В. 
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Гістології  та  ембріології  
 

з дисципліни: Гістологія   

21-22 квітня 

  

Зав. кафедри - член-кореспондент НАМН 

України, професор Ю.Б. Чайковський, 

Куратор - професор Н.О. Мельник  

Клінічної  імунології та алергології  з 

секцією медичної генетики   
 

з дисципліни: клінічна імунологія  

14-15 квітня 

 

Зав. кафедри -  професор Курченко А.І., 

Куратор - Федорук Г.В. 

Базові кафедри з проведення ІІ етапу Олімпіади  

в НМУ імені О.О. Богомольця  

 (наказ МОН України від 27.11.2015 р. № 1247)  
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Медична генетика  

«Генетик  2016» 

5 курс, 

медичного 

факультету № 1 

Гістологія, 

цитологія, 

Ембріологія 

2 курс,  

медичного 

факультету № 2  

Соціальна 

медицина  

та організація 

охорон здоров'я  

1 курс,  

2 медичного 

факультету №1 

ПЕРЕМОЖЦІ І місце  

Безпека  

життєдіяльності  

4 курс,  

медичного 

факультету № 4  

Мікробіологія, 

вірусологія  та 

імунологія  

3 курс, медичного 

факультету №1 

Клінічна 

імунологія та 

алергологія  

5 курс,  

медичного 

факультету № 1 

Патологічна 

фізіологія  

5 курс,  

медичного 

факультету № 2 

Євген Пристая  

Вікторія Комар  

Тетяна Комарова  

Марина Луценко  

Назарій Лазько  

Альона Гончарук  

Олександр Нагорний  



Терапія  

5 курс,  

медичного 

факультету 

№2 

Біологія  
3 курс, медичного 

факультету № 1 

Патоморфологія  

5 курс, медичного 

факультету № 2 

ПЕРЕМОЖЦІ ІІ місце  

Дар’я Новосад   

Лариса Некрасова 

Сергій Матчишин 

Педіатрія  

4курс,  

медичного 

факультету № 2  

Оперативна 

хірургія  

6 курс,  

медичного 

факультету № 1 

«Медична 

психологія» 

4 курс, медико-

психологічного 

факультету 

Ірина Шеметюк  

Дмитрий Ассонов  

Юрій Куценко 

Офтальмологія  

4 курс, 

 медичного 

факультету № 2 

Німецька мова  

3 курс, 

медичного 

факультету № 2 

Інфекційні 

хвороби 

студентка 5 

курсу, 

медичного 

факультету № 2 

Олександра Зеленчук  

Юлія Котова  

Алла Головко  



ПЕРЕМОЖЦІ 

ІІ місце  ІІІ місце  

Анатомія 

людини  

2 курс,  

медичного 

факультету 

№ 1 

Німецька мова  

3 курс,  

медичного 

факультету № 1 

Роман Долинський  

Тетяна Самарчук  

Мікробіологія,  

вірусологія 

  та імунологія  

3 курс, 

 медичного 

факультету № 1 

Олексій Нікітін  

Латинська мова і 

основи  

медичної 

технології 

1 курс, 

 медичного 

факультету № 2 

Сергій Прогонов  

Педіатрія  

6 курс, медичного 

факультету № 1 

Стоматологія  

5 курс, 

стоматологічного 

факультету  

Олексій Остаповський  

Юрій Рєзніков  



Латинська  мова  і 

основи  

 медичної  

технології 

1 курсу, медичного 

факультету № 2 

Анна Кучеренко  

Психіатрія та 

наркологія  

6 курс,  

медичного 

факультету № 1 

Ілона Пономарчук  

ПЕРЕМОЖЦІ 
ІІІ місце  

Фармакологія  

3 курсу  

медичного  

факультету № 2 

Офтальмологія  

6 курс,  

медичного  

факультету № 2 

Екологія  

5 курс,  

медичного  

факультету № 2 

Христина Ковальчук  Вікторія Бойко  Єлизавета Кекконен  



В грудні 2015 року на 60 кафедрах 
Університету закінчився І тур 

Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт   

  
 для участі у ІІ турі Конкурсу були 

відібрані  17 робіт 
 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  
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Кафедра :  

Соціальної медицини та організації  

охорони здоров'я  

Кафедри: 

1. Клінічна фармакологія та клінічна фармація  

2. Фармакогнозія та ботаніка 

3. Фармакологія 

4. Фармацевтична, біологічна та токсикологічна хімія 

5. Організація та  економіка фармації 

6. Аптечна та промислова технологія ліків  

Направлення 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  

Профілактична медицина  Фармацевтичні науки  
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Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  

ІІ тур Конкурсу на профільних кафедрах 
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Профілактична медицина  
(кафедра організації охорони здоров’я та соціальної медицини, 

завідувач, проф. Грузєва Т.С.) 

Назва роботи: Алкоголь як глобальна проблема громадського 

здоров'я та сучасні стратегії її вирішення  

Клінічна та фундоментальна медицина, стоматологія, фармакологія  

(кафедра фармакології, завдувач, проф. Чекман І.С.) 
  

Назва роботи:  Antianemic activity of iron nanoparticles’ substance  

after oral administration to rats 

Фармацевтичні дисципліни  

(кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії,  

проф. Ніженковська І. В.) 

 

Назва роботи: Антиоксидантні властивості координаційних 

сполук Германію при токсичних ураженнях міокарду   

Переможці ІІ туру Конкурсу 

І місце 

Маранов Андрій,  

ІV курс мед.№ 2 

Маршалюк Ульяна , 

V курс мед. №1 

Бакун Анастасія, 

 IV,  фарм. ф-т 74 



ІІ місце  

ІІІ місце  

Профілактична медицина  
(кафедра соціальної медицини та охорони здоров'я, завідувач, проф. 

Грузєва Т.С.,  

керівник проф. Донік О. М.) 

 

Назва роботи: Характеристика кардіохірургічнї допомоги в Україні 

протягом останнього десятиріччя  

 

Фундаментальна медицина 

(кафедра гістології та ембріології, завдувач, член-кор. Чайковський Ю.Б.,  

керівник проф. Корсак А. В.) 
  

Назва роботи: Морфологічна будова печінки за умов застосування ало- 

та ксеногенних стовбурових клітин при інтоксикації CCl4 мишей лінії 

ICR 

Переможці ІІ туру Конкурсу 

Нежурбіда Іван, 

V курс мед. № 4 

Невровський Артем,  

ІV курс мед.№ 2 
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Фахові видання НМУ (12 журналів) 
Наказ МОН від 13.07.2015 № 747 

Співробітники університету є членами 
редакційних рад і колегій понад 50 наукових 

фахових видань 
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Назва ІФ Індексація РІНЦ (2014) 

Акутальні проблеми нефрології 0 0 - 

Біль, знеболювання і інтенсивна терапія 0 h5-індекс 6 - 

Літопис травматології та ортопедії 0 0 - 

Современная ортодонтия 0 0 - 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я 0 0 - 

Туберкульоз легеневі хвороби ВІЛ-інфекція 0 0 0,005 

Український журнал дерматології венерології 
косметології 

0 0 0,016 

Український науково-медичний молодіжний журнал 0 h5-індекс 5 0,000 

Український неврологічний журнал 0 - - 

Хірургія України 0 0 0,025 

Серце і судини 0 0 0,123 

Науковий вісник Національного медичного університету 
імені О.О. Богомольця (Медична наука України) 

0 0 0 

Рейтингування видань проведено за п’ятирічним індексом Гірша в системі Google Scholar (h5 — 

кількість статей журналу за 2011-2015 роки, на які є посилання в понад h публікаціях), а в межах 

одного індексу — за алфавітом назв. Індекс Гірша наведено з профілю видання, створеного та 

вивіреного його редакцією.  
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Рейтингування видань  



Підготовка  

аспірантів, докторантів в  

НМУ імені О.О. Богомольця 
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Аспірантура 
Ліцензування 

 

Дозволено проводити підготовку здобувачів наукового ступеня 

доктор філософії (PhD) медичних наук за спеціальностями  

 

 221 Стоматологія – 50 осіб,  

 222 Медицина – 150 осіб,  

 225 Медична та психологічна реабілітація – 30 осіб,  

 226 Фармація – 50 осіб 

 011 Науки про освіту – 5 осіб,  

 015 Професійна освіта – 5 осіб 

В надкороткий  термін, поза планом здійснено ліцензування 

аспірантури за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти 

Ліцензія є безстроковою. 

Підготовка здобувачів ступеня PhD 

проводиться за очною (денною та 

вечірньою) і заочною формами навчання  
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Етапи 

Багатоступеневий процес внесення даних викладачів до бази ЄДЕБО з попередньою 

оптимізацією інформації в електронному вигляді:  

1. Присвоєння електронних індивідуальних номерів в базі кожному викладачеві та 

закріплення його за структурним підрозділом; 

2. Створення особової картки з основними персональними даними на кожного 

викладача;  

Написання освітніх програм із спеціальностей, спеціалізацій, загальних дисциплін та 

складання навчальних планів; 

Збір та обробка відомостей про матеріально-технічне, навчально-методичне та 

інформаційне забезпечення; 

Формування та подання ліцензійної справи до Департаменту атестації кадрів вищої 

кваліфікації та ліцензування МОН України. 

Аспірантура 
Ліцензування 

Створення проектних груп із найкращих викладачів – потенційних 

наукових керівників здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії (PhD) та груп викладачів, що викладатимуть освітні 

програми. 

Збір персональних даних кожного викладача та його науково-

педагогічних здобутків (дипломів, атестатів, почесних звань, наукових 

праць, керівництво студентами, магістрами, аспірантами, 

здобувачами). 
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Науково-педагогічні кадри Особова картка викладача 

Аспірантура 
Ліцензування 

Основні дані НМУ  Документи НМУ 
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Нормативний строк навчання - 4 роки.  

 

Аспірантура 

Особливості підготовки здобувачів ступеня PhD  

Складові навчання 

Наукова 
Виконання та публічний 

захист дисертації 

Освітня 
47 кредитів Європейської 

кредитної трансферно-

накопичувальної системи (ЄКТС) 

Вступники до аспірантури складають два іспити:  

З спеціальності у вигляді співбесіди (в обсязі програми рівня 

вищої освіти магістра (спеціаліста) 

 

З іноземної мови (англійської, німецької) в обсязі, що відповідає 

рівню B2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 

 

82 



Контингент 2015 2016 2017 

Магістри 75 52 28 

Аспіранти 138 152 175 

в т.ч. бюджет (Україна) 109 122 135 

в т.ч. контракт (Україна) 12 10 14 

в т.ч. іноземці 17 20 26 

Докторанти 2 2 1 

Всього 215 206 204 

Контингент осіб, що навчаються у магістратурі, 

аспірантурі, докторантурі (на 01.01.) 
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Форма навчання 2015 2016 2017 

Із відривом від 

виробництва 
 

74 
очна  

форма 

76  
очна  

форма 

80 

Без відриву від 

виробництва 
 

35 
заочна  

форма 

46 
заочна  

форма 

37 (заочна форма) 

18 (вечірня форма) 

Всього 109 122 135 

Загальна кількість аспірантів громадян України 

(бюджет)  на 01.01. 
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№п/
п Кафедра 

 

Спеціаль-
ність 

 

Форма  

Очна Заочна 

Денна Вечірня 

1. Акушерства та гінекології №1 Медицина 1 

2. Акушерства та гінекології №2 Медицина 1 

3. Акушерства та гінекології №3 Медицина 1 

4. Анестезіології та інтенсивної терапії Медицина 1 1 

5. Внутрішньої медицини №1 Медицина 1 1 

6. Внутрішньої медицини №2 Медицина 1 

7. Внутрішньої медицини №4 Медицина 1 

8. Сімейної медицини Медицина 1 

9. Український тренінговий центр сімейної 
медицини 

Медицина 1 

10. Пропедевтики внутрішньої медицини №1 Медицина 1 

11. Пропедевтики внутрішньої медицини №2 Медицина 1 1 

12. Дитячих інфекційних хвороб Медицина 1 

13. Клінічної фармакології та клінічної фармації Медицина 1 

Аспірантура 

Розподіл аспірантів  2016 року за кафедрами 

85 



№п/
п Кафедра 

 

Спеціаль-
ність 

 

Форма  

Очна Заочна 

Денна Вечірня 

14. Психіатрії та наркології Медицина 1 

15. Шкірних та венеричних хвороб Медицина 1 

16. Хірургії №2 Медицина 1 

17. Хірургії №3 Медицина 1 

18. Хірургії №4 Медицина 1 2 

19. Загальної хірургії №2 Медицина 1 

20. Дитячої хірургії Медицина 1 1 

21. Травматології та ортопедії Медицина 1 

22. Анатомії людини Медицина 1 

23. Гістології, цитології, ембріології Медицина 1 

24. Мікробіології, вірусології та імунології Медицина 1 

25. Гігієни праці і проф. хвороб Медицина 1 

Аспірантура 

Розподіл аспірантів  2016 року за кафедрами 
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№п/
п Кафедра 

 

Спеціаль-
ність 

 

Форма  

Очна Заочна 

Денна Вечірня 

26. Ортопедичної стоматології Стоматологія 2 1 

27. Пропедевтики ортопедичної стоматології 
та ортодонтії 

Стоматологія 1 

28. Дитячої терапевтичної стоматології з 
курсом профілактики захворювань 

Стоматологія 1 

29. Дитячої щелепно-лицевої хірургії та 
хірургічної стоматології 

Стоматологія 1 

30. Загальної і медичної психології та 
педагогіки 

Медична та 
психологічна 
реабілітація  

1 

31. Терапії, інфекційних хвороб та 
дерматовенерології Інституту ПО 

Медицина 2 

32. Хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії 
Інституту ПО 

Медицина 1 1 

33. Стоматології Інституту ПО Стоматологія 1 

Всього: 43 особи 21 18 4 

Аспірантура 

Розподіл аспірантів  2016 року за кафедрами 
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Кількість аспірантів першого року (2016 р) навчання 

 за спеціальностями 

Спеціальність 

Форма навчання 

Всього 
Очна 

Заочна 
Денна Вечірня 

Медицина 18 14 3 35 

Стоматологія 3 3 1 7 

Медична та психологічна 

реабілітація 
1 1 

Всього 21 18 4 43 

Аспірантура 
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Проект рішення Вченої Ради 

1. Затвердити зведений план НДР університету на 2017 рік, який включає 

292 НДР, в т.ч. 13 – держбюджетних та обсяги фінансування 

держбюджетних НДР на 2017р. 

  

2. Забезпечити виконання наукової тематики в НМУ згідно календарних 

планів і вимог, публікацію результатів завершеної НДР у вигляді 

наукових статей в рецензованих англомовних журналах, що індексуються 

в Scopus або Web of Science. 

Відповідальні за виконання: проректор з наукової роботи, начальник 

науково-дослідної частини НМУ, директори інститутів, декани, завідувачі 

кафедр. 

Термін виконання: до 31 жовтня 2017 року. 

•   
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Проект рішення Вченої Ради 

3. Забезпечити надання інформації в електронному форматі про кількісні та якісні 

показники наукової продукції кафедр та інститутів до відділу організації науково-

дослідних робіт НДЧ (1 раз в семестр) з метою моніторингу показників, що 

необхідні для  укладання проміжних звітів. Визначити відповідального за 

оновлення даних про кількісні та якісні показники наукової продукції кафедр та 

інститутів. 

Відповідальні  за виконання: проректор з наукової роботи, начальник науково-

дослідної частини НМУ, директори інститутів, декани, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 30 червня 2017 року, до 20 грудня 2017 року 

4. Підвищити якість створення патентів  на корисну модель  та винахід шляхом  

своєчасного подання заявок (не пізніше 2 року виконання НДР та дисертаційної 

роботи). Забезпечити консультативну допомогу Відділом інтелектуальної 

власності та трансферу  технологій у створенні первинних документів та 

електронний  варіант методичних рекомендацій  для науковців НМУ. 

Відповідальні  за виконання: проректор з наукової роботи, завідувач відділу 

інтелектуальної власності та трансферу  технологій, директори інститутів, 

декани, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом  2017 року. 
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Проект рішення Вченої Ради 

5. Здійснювати моніторинг реєстру патетних  заявок в НМУ з  метою 

контролю чинності прав та можливості оцінки трансферної 

привабливості. 

Відповідальні  за виконання: проректор з наукової роботи, начальник 

науково-дослідної частини НМУ, директори інститутів, декани, завідувачі 

кафедр. 

Термін виконання: листопад 2017 року. 

  

6. Продовжувати  розробку та удосконалювати систему виховання 

академічних навичок в науковій роботі у студентів НМУ :шляхом 

оптимізації діяльності гуртків та вибору адекватної моделі для кожного 

профілю  студентського наукового гуртка. 

Відповідальні  за виконання: проректор з наукової роботи, начальник 

науково-дослідної частини НМУ, директори інститутів, декани, завідувачі 

кафедр. 

Термін виконання: протягом 2017 року. 
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Проект рішення Вченої Ради 

7. Продовжувати фунціонування системи бесперервної наукової освіти 

для членів СНТ імені О.А. Киселя та молодих науковців НМУ імені О.О. 

Богомольця. 

Відповідальні  за виконання: проректор з наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи, начальник НДЧ, завідувач відділу наукової 

роботи студентів. 

Термін виконання: до 31 грудня 2017 року. 

  

8. Розширити  зміст системи матеріального заохочення талановитих 

студентів запровадивши: -конкурс  на кращий науковий студентський 

гурток за інтегративними показниками діяльності за рік з преміюванням 

наукового керівника та студентів-виконавців. 

Відповідальні за виконання завідувач відділу наукової роботи студентів 

НДЧ, начальник планово-фінансового відділу, голова Ради СНТ. 

Термін виконання: до 31 грудня 2017 року.  
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Проект рішення Вченої Ради 

9. Сприяти активізації  науково- експериментальної роботи  в НМУ, 

створивши власну  потужну базу для науково-дослідної роботи с 

дослідними тваринами шляхом  відновлення матеріально-технічної бази 

віварію. 

Відповідальні  за виконання: проректор з наукової роботи та 

перспективного розвитку проректор з наукової роботи. начальник 

науково-дослідної частини НМУ 

Термін виконання: до 31 грудня 2017 року. 

  

10. Забезпечити виконання заходів щодо попредеження плагіату шляхом 

використання антиплагіатного програмного забезпечення; продовжити 

формування репозитарію академічних текстів НМУ. 

Відповідальні  за виконання:, проректор з наукової роботи, Голова 

Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень, 

Вчений секретар НМУ. 

Термін виконання: до 31 грудня 2017 року.  
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11. Активно залучати  членів  ради ТМВ до рецензування статей, іншої 

редакційної роботи в Українському науково-медичному молодіжному 

журналі. 

Відповідальні  за виконання:, проректор з наукової роботи завідувач відділу 

наукової роботи студентів, Голова ради ТМВ. 

Термін виконання: до 31 грудня 2017 року. 

 

12. Підвищити ефективність щорічної атестації аспірантів в аспекті контролю 

за наявністю англомовних публікацій  з підвищенням питомої ваги в 

журналах Scopus або Web of Science; удосконалити  електронний зв'язок та 

розсилку інформації аспірантам. 

Відповідальні  за виконання: проректор з наукової роботи, завідувач відділу 

аспірантури та докторантури. 

Термін виконання: до 1 жовтня 2017 року. 

  

13. Розробити форму взаємовідносин для надання освітніх послуг здобувачам 

з інших науково-дослідних установ. 

Відповідальні  за виконання: завідувач відділу аспірантури, начальник 

планово-фінансового відділу, начальник юридичного відділу. 

Термін виконання: до 31 грудня 2017 року. 
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