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Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця (далі – НМУ), заснований на 
державній формі власності та підпорядкований 
Міністерству охорони здоров`я України, є 
головним з навчально-методичної роботи 
серед ВМ(Ф)НЗ України (наказ МОЗ України 
№3177 від 16.12.1991).

Діяльність НМУ за звітній період відбувалась 
відповідно до Конституції України, Законів 
України «Про вищу освіту», «Про освіту», 
Указів Президента України, постанов Кабінету 
Міністрів України, наказів міністерств, Статуту 
закладу, затвердженого Конференцією 
трудового колективу НМУ та МОЗ України, а 
також вимог іншого чинного законодавства 
України.

 Відповідно до статті 35 Закону України 
«Про вищу освіту», наказом МОЗ України від 
18.03.2014 за №190 був затверджений  склад 
Наглядової ради.   

Головою Наглядової ради університету 
обраний Ю.М. Щербак – громадський 
діяч, лікар, письменник, публіцист, політик, 
дипломат. 3 березня 2016 року Президент 
України Петро Порошенко призначив Ю.М. 
Щербака головою Національної премії України 
імені Тараса Шевченка.

 Відповідно до частини другої ст. 18 та 
39 Закону України «Про вищу освіту» та 
рішення Конференції трудового колективу 
НМУ від 11.06.2014, наказом МОЗ України 
від 16.06.2014 ректором НМУ імені О.О. 
Богомольця було призначено доктора 
медичних наук, професора Амосову К.М. 
і підписано з нею контракт (строковий 
трудовий договір) за №791 як з повноважним 
представником НМУ, з однієї сторони, і  
Міністром охорони здоров`я України О.С. 
Мусієм з іншої. 

ВСТУП
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НМУ – 2017: ТОП – 10 ФАКТІВ І МІСЦЯ В РЕЙТИНГАХ

Факт 1: 
Найпотужніший 

високопрофесійний 
науково-

педагогічний 
колектив у вищій 

медичній школі 
України,  якість 
якого постійно 
покращується.

У звітному році в НМУ 
працювало 1346 науково-
педагогічних працівників, в 
т.ч. 19 академіків та член-

кореспондентів державних 
академій.  
Серед викладачів НМУ 41 
мають звання «Заслужений 

діяч науки і техніки України», 48 
– «Заслужений лікар України».

Категорія 
співробітників

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

абс. % абс. % абс. % абс. %

ВСЬОГО 2812 2815 2493 2440

в т.ч. науково-
педагогічні 1556 55,30% 1607 57,10% 1354 54,20% 1346 55,20%

в т.ч. штатні 1288 82,80% 1312 81,60% 1312 97,00% 1320 98,00%

ДОКТОРИ НАУК 224 14,40% 233 14,50% 220 16,30% 216 16,10%

з них професори 151 67,40% 163 70,00% 171 77,70% 168 77,70%

КАНДИДАТИ НАУК 895 57,50% 973 60,50% 882 65,10% 884 65,70%

з них доценти 406 45,30% 422 43,40% 420 47,60% 411 46,50%

Викладачі без 
наукового ступеня (в 
тому числі

437 28,00% 401 25,00% 252 18,60% 250 18,60%

які працюють ≥ 3 
років) 176 40,30% 158 39,40% 152 11,60% 152 11,30%

Зовнішні сумісники за 
погодинною оплатою 27 40 347 255

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ)
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1293 1360 1435

772
768

816

2015 2016 2017

Факт 2: 
Найбільший за 

всю історію НМУ 
набір українських 

і іноземних 
студентів, 

незважаючи на 
значне підвищення   

вимогливості   до  
абітурієнтів в 2017 

р., порівняно  з 
попередніми 

роками.

НМУ – єдиний медвиш України, 
який рішенням Вченої ради 
прийняв такі критерії:
>> для спеціальностей 
«Медицина», «Педіатрія» і 

«Стоматологія» – ЗНО з біології > 
140 балів;
>> для іноземних громадян – 
середній бал атестату > 3,75 балів. 
Крім того, серед таких абітурієнтів 

за результатами співабесіди з 
комісією вперше було відмовлено 
в зарахуванні 16% абітурієнтів.

ВСЬОГО У Т.Ч. КОНТРАКТ

НАЙБІЛЬШИЙ ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ НМУ НАБІР СТУДЕНТІВ: українці

2065 2128
2251

НЕЗВАЖАЮЧИ 
НА НОВАЦІЇ 
2017

ЗНО з біології
≥ 140 балів

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ
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КОНТИНГЕНТ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ (СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ)

581
768

1039

1 596

2014 2015 2016 2017

у т.ч. АНГЛОМОВНОГО НАВЧАННЯ

1 484 1 513

1 719

2 242

2014 2015 2016 2017

39% 60%51% 71%
39% 51% 60% 71%

ВСЬОГО

Станом на грудень 2017 р. НМУ має 
рекордну кількість іноземних студентів і 
цілому і на англомовній формі навчання
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За рейтингом ОСВІТА.UA НМУ займає 5-те місце за 
балами ЗНО зарахованих на бюджет і 8-ме – для 
зарахованих на контракт  

ВСТУП.ОСВІТА.UA: найбільший бал ЗНО на бюджет

ВСТУП.ОСВІТА.UA: вступники зараховані на контракт

Рейтинг вишів за показником "Середній бал ЗНО на бюджет"

№ Назва навчального закладу
Середній 
бал ЗНО  

на бюджет

Середній 
бал 

атестата

Зараховано 
на бюджет

1 Національний фармацевтичний 
університет 190,83 10,78 6

2 Національний університет "Києво-
Могилянська академія" 188,18 10,9 432

3
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

184,33 10,62 2571

4
Львівський національний 
медичний університет імені 
Данила Галицького

183,34 10,43 444

5
Національний медичний 
університет імені О.О. 
Богомольця

183,27 10,66 812

6
Вінницький національний 
медичний університет ім. М. І. 
Пирогова

181,76 10,56 458

7

Державний вищий навчальний 
заклад "Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима Гетьмана"

181,29 10,6 577

8

Полтавський юридичний інститут 
Національного юридичного 
університету імені Ярослава 
Мудрого

180,57 10,48 34

9 Національний університет 
"Острозька академія" 180,56 10,4 171

10
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет

180,17 10,47 618

Рейтинг вишів за показником “Середній бал ЗНО на 
контракт”

№ Форма 
власності

Назва навчального 
закладу

Середній 
бал 

ЗНО на 
контракт

Серед-
ній бал 
атес-
тата

Зарахо-
вано  

на кон-
тракт

1 Приватна
Вищий навчальний заклад 
"Український католицький 
університет"

177,65 10,11 326

2 Державна
Національний університет 
"Києво-Могилянська 
академія"

170,05 9,99 576

3 Державна
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

165,00 9,76 1758

4 Державна Київський національний 
лінгвістичний університет 159,81 9,47 903

5 Приватна

Приватний вищий навчальний 
заклад "Українсько-
американський гуманітарний 
інститут "Вісконсинський 
Міжнародний Університет (США) 
в Україні"

159,72 9,61 46

6 Державна
Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка

156,97 9,30 2274

7 Державна

Київський національний 
університет театру. кіно 
і телебачення імені І.К. 
Карпенка-Карого

156,52 9,25 150

8 Державна
Національний медичний 
університет імені О.О. 
Богомольця

156,18 9,52 863

9 Державна

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського»

155,92 9,29 1269

10 Державна
Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна

154,77 9,17 1146
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За інтегральним рейтингом вишів України на основі 
балу ЗНО вступників з урахуванням динамики з 2011 р. 
НМУ займає 4-те місце після Українського католицького 
уніветситету, КНУ імені Т.Шевченка та Києво-
Могилянської академії 

Назва 
Медіана 

ЗНО 

Різниця 
з 2011 
роком 

Вартість 
контракту, 

грн* 

Заяв на 
місце 

Зараховано 
Наука 

(публікації, 
Scopus) 

Наука 
(цитування, 

Scopus) 
Вищий навчальний заклад 
"Український католицький університет"

182.5 +34 29000 4 322 дані відсутні дані відсутні

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

181.3 -1 33219 10 4221 198.4 8.2

Національний університет "Києво-
Могилянська академія"

181
те ж 
місце

29071 13 1005 61.2 10.2

Національний медичний університет 
імені О.О. Богомольця

173.3 +3 23981 2 1666 49.5 6.6

Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького

171.8 -4 25000 8 934 163 5

Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»

171.3 -3 23483 8 4598 78 3.8

Львівський національний університет 
імені Івана Франка

170.7 +2 13456 10 3937 71.4 9

Харківський національний медичний 
університет

170 +7 21937 8 656 7.6 41.2

Державний заклад "Дніпропетровська 
медична академія Міністерства 
охорони здоров'я України"

169.7 +19 31039 6 502 27.9 51.6

Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна

167.7 +1 16800 10 2136 208 7.2
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58

184

257

2015 2016 2017

Факт 3: 
Результатом 

реалізації програми 
НМУ з сертифікації 

авторитетними 
міжнародними 

агенціями володіння 
викладачами 
англійською 

мовою в 2017 
р. в Університеті 

значно збільшилася 
кількість викладачів 

з рівнем В2» та 
вище.

 За всіма сертифікатами, що прирівняні до British Council 

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ

КІЛЬКІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ІЗ РІВНЕМ  В2 І ВИЩЕ (станом на грудень)

 Це – найвищий показник 
серед медвишів України. 
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АНОНІМНЕ АНКЕТУВАННЯ
щодо задоволеності навчанням і стикання з корупцією  соціологічною 
групою під керівництвом проф. І.В. Васильєвої 

За 2017 рік отримана і 
проаналізована рекордна 
кількість анкет  – 16840

Вперше 
проанкетовано 
студентів IV 
курсу медичних 
факультетів 
стосовно рівня 
задоволеності 
роботою 8-ми 
кафедр ІІІ курсу
Проведено 1 етап 
апробації  анкет 
рівня задоволеності 
іноземних студентів  
(816 анкет)

Вперше проведено 
вивчення рівня 
задоволеності 
студентів якістю 
читання лекцій 
з дисциплін – 
елементів ЛІІ “Крок 
1”(2 365 анкет)

Результати аналізу опрацьовані спільно 
з ТОВ «ЦСТ Соціополіс» і систематично   
обговорювалися  на засіданнях ректорату і 
Вченої ради. На цій підставі була прийнята 
низка управлінських рішень.

16 840
анкет

11 806
анкет

20172016
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Факт 5: 
В 2017 р. НМУ вперше в 
Україні впровадив об’єктивний 
структурований клінічний 
іспит (OSCE) для студентів 
3 курсу і інтернів деяких 
спеціальностей. Іспит OSCE 
є міжнародним стандартом 
оцінювання клінічної 
компетентності лікаря.
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Факт 6: 
В 2017 р. НМУ вперше в 
Україні впровадив курс з 
комунікативних навичок 
лікаря, за міжнародною 
програмою

НОВАЦІЇ - 2017
З 1 вересня 2017 року розпочатий курс для студентів-медиків ІІ 
курсу – 1 кредит
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Факт 7: 
За рейтингом в 
науковометричній базі SCO-
PUS індекс Гірша НМУ в 2017 
році продовжив поступове 
зростання 

НАУКА: ДИНАМІКА H-ІНДЕКСУ (SCOPUS) НМУ
Місце серед ВМНЗ:  2015 –   4, 2016 –   4, 2017 –   3
Місце серед всіх вишів: 2015 – 16, 2016 – 14, 2017 – 15

21
23 23 23

27
28

29
30

серпень 2014 грудень 2014 березень 2015 липень 2015 березень 2016 серпень 2016 березень 2017 серпень 2017

21
23 23 23

27
28

29
30

серпень 2014 грудень 2014 березень 2015 липень 2015 березень 2016 серпень 2016 березень 2017 серпень 2017
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В рейтинзі ВНЗ 
України в 2017 р. НМУ 
входить в топ 15,  дещо 
покращивши своє місце 
серед медичних вишів і 
зберігши позицію серед 
всіх вишів. 

РЕЙТИНГ ВУЗОВ УКРАИНЫ 
ПО ДАННЫМ НАУКОМЕТРИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 
SCIVERSE SCOPUS

№ Учебное заведение
Кол-во 

публикаций
Кол-во 

цитирований

Индекс 
Гирша 

(h-индекс)
1 Киевский национальный университет им. Т. Шевченко 14802 68483 79
2 Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина 8382 40675 60
3 Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича 2547 10122 51
4 Львовский национальный университет им. Ивана Франко 5823 28547 50
5 Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова 2780 14029 50
6 НТУУ “Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского” 5862 13118 43
7 Донецкий национальный медицинский университет им. Горького 953 6056 40
8 Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара 3184 10249 37
9 Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” 2425 8556 36
10 Национальный университет “Львовская политехника” 4278 9025 33
11 Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника 436 4208 32
12 Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого 681 3544 32
13 Сумской государственный университет 1688 7887 31
14 Украинский государственный химико-технологический университет 712 4236 30
15 Национальный медицинский университет имени Богомольца 467 2699 30
16 Ужгородский национальный университет 1660 6737 29
17 Донецкий национальный университет 1708 4129 27
18 Харьковский национальный университет радиоэлектроники 2143 3527 26
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Факт 8: 
В 2017 році НМУ Збільшмв 
свої надходження до 
спецфонду на 25%. 
НМУ отримав рекордні 
надходження від наукової 
діяльності – 48,3 млн.грн., 
а також від лікувально 
– діагностичних послуг 
Стоматологічного медичного 
центру

НАЙБІЛЬШІ НАДХОДЖЕННЯ ДО СПЕЦФОНДУ 
В ЦІЛОМ І ЗА ПРОГРАМАМИ (МЛН ГРН)

СПЕЦФОНД 
(В ЦІЛОМУ)

НАУКА

СТОМАТЦЕНТР

282

352

441

2015 2016 2017

12

20

34

48

2014 2015 2016 2017

1 1,1

2,3

5,2

2014 2015 2016 2017
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9,4

45,3

53

2015 2016 2017

Факт 9: 
В 2017 році НМУ 
продовжував нарощувати 
витрати із спецфонду на 
обладнання для навчання 
і науку і на капітальні 
реконструкції занедбаної 
інфраструктури

ВИДАТКИ ЗІ СПЕЦФОНДУ

НА КАПІТАЛЬНІ 
РЕКОНСТРУКЦІЇ 

(МЛН)

НА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 
НАВЧАННЯ І НАУКИ 

(МЛН)

ЗАЛИШОК 
НА 31 ГРУДНЯ 

30 29,9

36,6

2015 2016 2017

133

218

282

2015 2016 2017
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Факт 10: 
В 2017 р. НМУ збільшив 
витрати на стимулювання 
співробітників і студентів, 
зокрема, премій, порівняно з 
2016 р., відповідно, в 1.9 і 2,8 
разів

СТИМУЛЮВАННЯ

5,8

23,9

46,0

2015 2016 2017

ПРЕМІЇ 
(МЛН ГРН) 5,4

11,4

19,7

2015 2016 2017

0,3
0,5

1,4

2015 2016 2017

НАДБАВКИ 
СТИМУЛЮЮЧІ 

(МЛН ГРН)

ПРЕМІЇ СТУДЕНТАМ 
(МЛН ГРН)
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СЕРТИФІКАТ МОН УКРАЇНИ
НАУКОВІЙ УСТАНОВІ, ЯКІЙ 

НАДАЄТЬСЯ ПІДТРИМКА 
ДЕРЖАВИ

В 2017 році НМУ отримав 
сертифікат МОН як 

наукова установа, якій 
надається підтримка 

Держави. 
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В 2017 році НМУ успішно пройшов зовнішній 
аудит  аудиту і  підтвердив відповідність 
системи управління якістю надання освітніх 
послуг, лікувально-консультативних послуг та 
наукової діяльності вимогам міжнародному 
стандарту якості ISO 9001:2008 (сертифікат 
№31400058 QM08 від 18.06.2015). (рис 101) 16-18.05.2017

ВІДБУВСЯ ЗОВНІШНІЙ 
НАГЛЯДОВИЙ АУДИТ

Підтверджено повторно 
відповідність системи 
управління якістю НМУ 
імені О.О. Богомольця 
вимогам міжнародного 
стандарту ISO 9001:2008 
стосовно надання 
освітніх, лікувально-
консультативних послуг та 
наукової діяльності

РОЗВИТОК СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НМУ 

ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ 
СТАНДАРТІВ 
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За результатами проведення 
зовнішнього аудиту за міжнародною 
моделлю EFQM НМУ імені О.О. 
Богомольця одержав сертифікат 
«Визнана досконалість 4 зірки». 
Міжнародні аудитори відмітили, що 

Університет очолює яскрава команда 
лідерів які зуміли за короткий час 
розпочати процес його трансформації 
в заклад, що впевнено рухається по 
шляху до досконалості. 

У рейтингу вищих навчальних закладів 
ТОП 200 Україна 2017 Університет 
зберігає   сьоме місце (2014 р. – 8 
місце, 2015 р. – 8 місце, 2016 р. – 7 
місце) і є кращим серед навчальних 
закладів медичного профілю.

2017 р.2016 р.

№ Навчальний заклад

Оцінка якості
науково-

педагогічного
потенціалу

Оцінка
якості

навчання

Оцінка
міжнародного

визнання

Оцінка
інтегрального

показника
діяльності

ВНЗ

1

Національний технічний
університет України
"Київський політехнічний
інститут"

37,1584719 24,2733571 24,38991 85,8217352

2
Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка

37,69866054 20,8091084 23,19028 81,6980532

3
Харківський національний
університет імені В.Н.
Каразіна

19,72389684 14,6311752 15,05826 49,4133336

4
Національний технічний
університет "Харківський
політехнічний інститут"

18,19243329 9,44538221 18,11854 45,7563526

5
Національний університет
"Львівська політехніка"

10,07411838 15,5719037 20,00258 45,6486064

6
Національний гірничий
університет

20,23740583 9,55270568 14,88076 44,6708729

7
Національний медичний
університет імені О.О.
Богомольця

28,01541416 7,3430677 9,247945 44,606427

8
Національний університет
"Києво-Могилянська
академія"

13,03020291 17,3656142 14,1555 44,551315

9
Львівський національний
університет імені Івана
Франка

10,47689444 14,6627164 18,25808 43,3976934

10

Національний університет
біоресурсів і
природокористування
України

16,31640102 14,8704249 11,00018 42,1870072

11
Дніпропетровський
національний університет

15,31305861 11,8009907 14,46929 41,5833429

12
Національна металургійна
академія України

15,986009 8,41503252 16,63632 41,0373631

13
Київський національний
економічний університет
імені Вадима Гетьмана

9,978082275 18,238005 12,54723 40,7633165

14

Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є.
Жуковського "Харківський
авіаційний інститут"

13,40210864 8,67787415 18,37849 40,4584706

15
Сумський державний
університет

8,993959401 8,04876948 22,06692 39,109651

16
Національний юридичний
університет імені Ярослава
Мудрого

14,89337466 10,4281237 11,04698 36,3684822

17
Одеський національний
університет імені І.І.
Мечникова

9,106945138 7,66573113 19,11553 35,8882093

18
Національний педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова

10,13022173 11,0492001 14,66891 35,8483282

19
Національний авіаційний
університет

11,61251162 12,6116403 11,37578 35,5999332

20
Національний університет
харчових технологій

15,93360858 9,36348881 10,16005 35,4571467

21
Харківський національний
університет радіоелектроніки

13,04280596 7,21066664 15,06235 35,3158215

22
Національний
фармацевтичний університет

15,16508909 11,047036 8,881338 35,0934636

23
Донецький національний
технічний університет

10,01728842 9,71114668 14,67326 34,4016916

24
Чернівецький національний
університет імені Юрія
Федьковича

6,905632933 10,1895977 17,1798 34,2750335

25
Вінницький національний
технічний університет

16,18773877 6,81980723 10,02252 33,0300669

национальный университет им. Каразина, НаУКМА и
НМУ им. Богомольца... 1.06.2013

Все публикации по теме

Вища освіта в Латвії для
українців

56 вишів. Англомовне навчання. Студентські бізнес-
інкубатори, програми обміну та подвійного диплому,
стипендії. Дізнайся докладніше>>>

328 грн 285 грн

2 305 грн 640 грн

899 грн 300 грн

Rozetka

Чтобы получать первым  
все новости от «Osvita.ua»  
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№ Навчальний заклад

Оцінка якості
науково-

педагогічного
потенціалу Iнп

Оцінка
якості

навчання
IН

Оцінка
міжнародного
визнання IМВ

Оцінка
інтегрального

показника
діяльності

ВНЗ, IЗ

1

Національний технічний
університет України "Київський
політехнічний інститут імені
ігоря Сікорського"

37,418142 24,281419 24,4829 86,182459

2
Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка

37,769754 20,839431 23,28319 81,892371

3
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна

19,751908 14,676816 15,06279 49,491519

4
Національний технічний
університет "Харківський
політехнічний інститут"

18,573207 10,14642 16,38257 45,102197

5
Національний університет
"Львівська політехніка"

12,008843 15,626166 17,03906 44,674071

6
Національний гірничий
університет

21,093455 10,546152 12,75355 44,393153

7
Національний медичний
університет імені О.О.
Богомольця

28,103072 7,6483286 8,041441 43,792842

8
Національний університет
біоресурсів і
природокористування України

17,665546 14,957859 10,36397 42,987377

9
Львівський національний
університет імені Івана Франка

12,020464 14,703774 16,07945 42,803691

10
Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана

11,894025 18,473218 11,72613 42,09337

11
Сумський державний
університет

13,320145 10,395121 18,28005 41,995313

12
Національний університет
"Києво-Могилянська академія"

13,279081 17,366606 11,34653 41,992215

13

Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є.
Жуковського "Харківський
авіаційний інститут"

14,524216 9,163254 16,81335 40,500819

14
Дніпропетровський
національний університет імені
Олеся Гончара

15,748106 11,897727 12,1823 39,828137

15
Національна металургійна
академія України

15,996271 8,5173348 13,67065 38,184257

16
Національний юридичний
університет імені Ярослава
Мудрого

15,105474 11,289669 9,971076 36,366219

17
Одеський національний
університет імені І.І.
Мечникова

11,089862 7,7530442 16,33042 35,17333

18
Національний педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова

11,673445 11,614833 11,85866 35,146938

19
Національний авіаційний
університет

12,492928 12,757832 9,875604 35,126364

20
Національний університет
харчових технологій

16,639845 9,8555001 8,609579 35,104923

21
Національний
фармацевтичний університет

15,862625 11,159398 8,075143 35,097167

22
Харківський національний
університет радіоелектроніки

13,998094 7,5003567 12,43083 33,929278

23
Вінницький національний
технічний університет

16,502596 8,3810433 8,160793 33,044432

24
Чернівецький національний
університет імені Юрія
Федьковича

8,1114229 11,003123 13,87004 32,98459

25
Донецький національний
технічний університет

10,20566 9,7286763 12,15083 32,08517

26
Вінницький національний
медичний університет ім. М.І.
Пирогова

17,092673 6,7225328 8,098894 31,9141

Дистанційні курси: від
англійської до маркетингу

85 дистанційних курсів допоможуть вам отримати нові
навички та знання в професії і змінити вектор свого
розвитку

328 грн 285 грн

899 грн 300 грн

2 305 грн 640 грн

Rozetka
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НМУ – перший і єдиний медичний виш, який в 2016 
році за результатами зовнішнього незалежного аудиту 
отримав 3 зірки QS Stars. (рис 103)

■ За результатами міжнародного 
аудиту в 2016 р. НМУ отримав
3 зірки QS Stars, ставши першим 
та єдиним медичним ВНЗ в Україні, 
який отримав таку високу загальну
оцінку

■ НМУ представлений в міжнародному 
рейтингу U-Multirank
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 3.1. Проведення навчально-виховного 
процесу на рівні державних стандартів якості 
освіти, підготовка спеціалістів відповідного 
кваліфікаційного рівня згідно з ліцензіями 
Державної акредитаційної комісії України

За результатами проведеної роботи 
Університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«Бакалавр» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» 
(перший курс навчання) за спеціальністю 227 
«Фізична терапія. Ерготерапія»: за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузь 
знань 22 «Охорона здоров’я»: (перший 
курс навчання) за спеціальностями: 221 
«Стоматологія», 222 «Медицина», 225 
«Медична психологія», 226 «Фармація, 
промислова фармація», 228 «Педіатрія»; 
(другий рік навчання) за спеціальностями: 221 
«Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична 
та психологічна реабілітація», 226 «Фармація» 
; та за спеціальностями (третій – шостий 
курси навчання): 7.12010001, 8.12010001 
«Лікувальна справа», 7.12010002, 8.12010002 
«Педіатрія», 7.12010003, 8.12010003 «Медико-
профілактична справа», 7.12010004, 8.12010004 
«Медична психологія», 7.12010005, 8.12010005 
«Стоматологія», 7.12020101, 8.12020101 
«Фармація» та 7.12020104 «Технологія 
парфюмерно-косметичних засобів» на освітню 

діяльність видана ліцензія та Додаток до ліцензії 
серія АЕ № 636498 від 19.06.2015, листи МОН 
України: №1/11-14317 від 8.11.2016,  №6/3-
374-16 від 30.08.2016,  №6/3-375-16 від 
30.08.2016, №6/3-376-16 від 30.08.2016, накази 
МОН України: № 111-л від 26.05.2017, № 113-
л від 02.06.2017, № 133-л від 23.06.2017 про 
розширення провадження освітньої діяльності.

Навчально-виховний процес в Університеті 
здійснювався згідно з вимогами чинних 
державних і галузевих стандартів вищої освіти та 
чинних нормативно-правових документів: 

- наказів МОН України від 11.01.2014 
№26 «Про затвердження Типових штатних 
нормативів вищих навчальних закладів III-IV 
рівнів акредитації»;  від 06.03.2015  №249 «Про 
затвердження Порядку надання доступу фізичним 
та юридичним особам до Реєстру документів 
про вищу освіту та Порядку замовлення на 
створення інформації, що відтворюється в 
документах про вищу освіту, та обліку документів 
про вищу освіту в Єдиній державній електронній 
базі питань освіти»; від 24.04.2015 №718л «Про 
проведення акредитаційної експертизи»; від 
05.05.2015 №504 «Деякі питання визнання в 
Україні іноземних документів про освіту»; від 
12.05.2015 №525 «Про затвердження форм 
документів про вищу освіту (наукові ступені) 
державного зразка та додатків до них, зразка 
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академічної довідки»; від 02.07.2015  №705 «Про 
затвердження форм документів з підготовки 
фахівців у вищих навчальних закладах»; від 
08.07.2015 №1698л «Про проведення ліцензійної 
експертизи»; від 28.07.2015 №1709л «Про 
результати ліцензування, акредитації та атестації»; 
від 06.04.2016 № 375 « Про затвердження 
персонального складу Науково-методичних 
комісій (підкомісій) сектору вищої освіти 
Науково-методичної ради Міністерства освіти 
і науки України» від 19.05.2016 № 537 «Про 
затвердження Порядку проходження атестації 
для визнання здобутих кваліфікацій, результатів 
навчання в системі вищої освіти, здобутих на 
тимчасово окупованій території України після 20 
лютого 2014 року»; від 22.06.2016 № 701 « Про 
внесення змін до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 12 травня 2015 року № 525»: від 
30.06.2016 № 1397л « Про ліцензування освітньої 
діяльності»: від 05.10.2016 № 1193» Про внесення 
змін до наказу Міністерства освіти і науки України 
від 15.09.2016 № 1110».

- наказів МОЗ України від 11.01.2016 №3 
«Про затвердження Списку голів екзаменаційних 
комісій у 2016 році»; від 14.03.2016 №184 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства охорони 
здоров’я України від 30 липня 2015 року № 
477»: від 22.03.2016  №217 «Про затвердження 
Списку голів атестаційних  комісій на 2016/2017 

навчальний рік»; від 11.04.2016 № 38-Адм «Про 
утворення експертної групи для проведення 
експертної оцінки відповідності стандартах 
акредитації у м. Києві»; від 10.06.2016  №550 
«Про заходи щодо реалізації рішення Колегії 
Міністерства охорони здоров’я України від 08 
квітня 2016 року №5»;  від 26.07.2016  №761 
«Про державне замовлення на підготовку 
фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення 
кваліфікації лікарів та провізорів у 2016 році»; 
від 05.10.2016 №1043 «Про затвердження 
Плану пріоритетних заходів вищих навчальних 
та закладів післядипломної освіти МОЗ України 
у 2016/2017 навчальному році, від 01.08.2017 
№888 «Про державне замовлення на підготовку 
фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення 
кваліфікації лікарів та провізорів у 2017 році».

Форми документів повністю відповідають 
вимогам наказу МОН України №705 від 
02.07.2015  «Про затвердження форм документів 
з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» 
та введені в дію наказом №544 від 30.08.2016 
«Про впровадження в 2016/2017 н.р. в НМУ 
імені О.О. Богомольця форм обліково-звітних 
документів».

Робота велася впродовж 2017 року у повній 
відповідності до вимог п.1 ст. 33 та п.2 ст. 33 
Закону України «Про вищу освіту» та наказу 
НМУ від 25.11.2015 №834 «Про положення 
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про структурні підрозділи та посадові інструкції 
співробітників».

Впродовж 2017 року на виконання наказу 
№499 від 29.07.2016 проведено атестацію для 
визнання здобутих кваліфікацій, результатів 

навчання та періодів навчання в системі вищої 
медичної (фармацевтичної) освіти, здобутих на 
тимчасово окупованих територіях України для 
10 осіб, які звернулися із заявами до ректора 
Університету. 

НМУ імені О.О. Богомольця 
– єдиний ВМНЗ України, 
уповноважений МОН 
України для атестації осіб 
з тимчасово окупованих 
територій (наказ № 537     
від 19.05.2016)

Показник 2016 2017
Атестовано (осіб) 6 10
Подано освітні декларації (осіб) 12 5
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Процедура атестації здійснюється НМУ 
імені О.О. Богомольця з метою реалізації 
академічних та професійних прав Заявників 
у межах ліцензованих обсягів акредитованих 
освітніх програм (спеціальностей, напрямів 
підготовки). Університет приймає до розгляду 
атестаційну справу, якщо до завершення строку 
дії відповідного сертифіката про акредитацію 
залишилось не менше шести місяців. Процедура 
атестації завершується в межах строку дії 
сертифіката про акредитацію. Підставою для 
проведення атестації є освітня декларація, яку 
особисто подає Заявник до НМУ імені О.О. 
Богомольця. Атестація Заявника проходить у 
формі комплексного контрольного заходу та 
атестації здобувачів вищої освіти. 

Посилено роботу сектору моніторингу 
якості освіти навчально-методичного відділу, 
сертифікованими внутрішніми аудиторами якого 
здійснено перевірку навчально-методичної 
документації всіх кафедр Університету у 
зв’язку з переходом на підготовку 2 курсу за 
програмою магістрів галузь знань 22 «Охорона 
здоров’я». 13 березня та 6 квітня 2017 року 
проведено виробничі збори з групою внутрішніх 
аудиторів НМУ «Проведення внутрішнього 
аудиту випускаючих кафедр у 2017 році В 
НМУ імені О.О.Богомольця»; 19 квітня 2017 
проведено виробничі збори з групою внутрішніх 
аудиторів НМУ щодо перевірки діяльності 
кафедр університету; з розглядом питань змісту 

наказу №240 від 14.04.2017 «Про проведення 
внутрішнього аудиту кафедр університету в квітні-
травні 2017 року», завдань сектору моніторингу 
якості освіти університету на період квітень-
травень 2017, графіку та програми внутрішнього 
аудиту кафедр, методичних рекомендацій 
кафедрам щодо ведення обліково-звітної та 
навчально-методичної документації.  

Сектором моніторингу якості освіти проведені 
планові перевірки стану організаційної та 
виховної роботи всіх деканатів, дотримання 
всіма кафедрами чинних нормативних вимог при 
прийманні підсумкового модульного контролю, 
стану обліково-звітної документації, своєчасності 
приймання перескладань навчальних занять 
студентами, заповнення кафедрами освітнього 
контенту (інформаційних навчально-методичних 
комплексів з дисциплін) на сторінках сайту НМУ 
з наступним обговоренням цих питань на Вчених 
радах.

За результатами внутрішнього аудиту роботи 
кафедр у весняно-літньому семестрі 2016/2017 
н.р. реорганізовано кафедри медичної і 
біологічної фізики та медичної інформатики та 
комп’ютерних технологій навчання  у кафедру 
медичної і біологічної фізики та інформатики 
(наказ НМУ №300 від 15.05.2017 р. «Про 
реорганізацію кафедр»). Перейменовано 
кафедри: гігієни та екології на кафедру гігієни та 
екології №1; гігієни праці і професійних хвороб 
на кафедру гігієни та екології №2; комунальної 
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гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей 
та підлітків на кафедру гігієни та екології №3; 
гігієни харчування на кафедру гігієни та екології 
№4; організації охорони здоров’я та соціальної 
медицини на кафедру соціальної медицини та 
громадського здоров’я (наказ НМУ №151 від 
15.03.2017 р. «Про перейменування кафедр»). 
Створено кафедру медицини надзвичайних 
ситуацій та тактичної медицини (наказ № 333 від 
30.05.2017 р. «Про створення кафедри медицини 
надзвичайних ситуацій та тактичної медицини»).

За 2017 рік вперше обрано на посаду 3 
нових завідувачів кафедрами, одного декану 
факультету, завідувача центру неперервної 
професійної освіти викладачів Інституту 
післядипломної освіти.    

Фахівці НМУ імені О.О. Богомольця, включені 
до складу 5 робочих груп згідно наказу МОЗ 
України від 09.11.2015 №733 «Про утворення 
координаційної та робочих груп для формування 
переліку спеціалізації та пропозицій до стандартів 
вищої освіти за спеціальностями галузі знань 
«Охорона здоров’я»  розробили державні 
стандарти підготовки магістрів нового покоління 
для охорони здоров’я.  Результатом роботи 
є розроблені проекти Державних стандартів  
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» (перший та 
другий курси навчання) за спеціальностями: 221 
«Стоматологія», які попередньо здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

5.12010104 «Стоматологія» та 5.12010106 
«Стоматологія ортопедична»; 222 «Медицина», 
які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодшого спеціаліста 5.12010101 
«Лікувальна справа» та 5.12010102 «Сестринська 
справа»;  225 «Медицина психологія», кваліфікації 
освітньої «магістр медичної психології», 
кваліфікації професійної «лікар-психолог»; 228 
«Педіатрія», схвалені на щорічній конференції 
МОЗ України у м. Тернопіль 18-19 травня 2017 
року та затверджені МОН України.

Значна увага приділялася інформуванню 
завідувачів кафедр та їх помічників з зазначеної 
роботи, працівників деканатів – про нові 
нормативно-правові документи, які слугували 
основою для створення низки наказів НМУ з 
організації навчально-виховного процесу: №2 від 
03.01.2017 «Про підготовку і проведення 
державної атестації студентів випускних курсів 
фармацевтичного факультету (заочна форма 
навчання ) у 2016/2017 н.р.»; №7 від 10.01.2017 
«Про деякі питання стипендіального 
забезпечення»; №20 від 16.01.2017 «Про 
громадське обговорення проекту Положення про 
стипендіальне забезпечення в НМУ імені 
О.О.Богомольця»; №25 від 20.01.2017 «Про 
проведення перевірки»; №30 від 27.01.2017 «Про 
платні послуги»; №35 від 27.01.2017 «Про 
підготовку до ліцензійного інтегрованого іспиту 
«Крок-2» на медичних, стоматологічному, 
фармацевтичному і медико-психологічному 
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факультетах у 2016/2017 н.р.»; №43 від 
27.01.2017 «Про затвердження Положення про 
відпрацювання навчальних занять в НМУ імені 
О.О.Богомольця»; №71 від 07.02.2017 «Про 
затвердження стратегії підготовки студентів НМУ 
імені О.О.Богомольця до тестування за 
завданнями USMLE “STEP 2”»; №73 від 
07.02.2017 «Про підготовку та проведення 
першого претестування, як ректорського зрізу 
знань, до ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» на медичних, медико-
психологічному та фармацевтичному факультетах 
у 2016/2017 н.р.»; №74 від 07.02.2017 «Про 
внесення доповнень до наказу №763 від 
02.12.2016»; №79 від 07.02.2017 «Про 
проведення перевірки»; №80 від 07.02.2017 «Про 
надання платних послуг з легалізації документів 
про освіту для громадян України та іноземних 
громадян»; №88 від 10.02.2017 «Про організацію 
та проведення Міжнародної науково-практичної 
конференції «Всесвітній день здоров`я 2017 року 
– Депресія: давай поговоримо»; №93 від 
20.02.2017 «Про організацію і проведення літньої 
навчально-залікової та екзаменаційної сесії 
першому (ІІ семестр), другому (IV семестр), 
третьому (VІ семестр), четвертому (VIII семестр), 
п`ятому (Х семестр) курсах 2016/2017 н.р. 
фармацевтичного факультету заочної форми 
навчання»; №112 від 23.02.2017 «Про перевірку 
діяльності випускаючих кафедр Університету»; 
№117 від 01.03.2017 «Про затвердження 
Положення про екзаменаційну комісію НМУ імені 

О.О.Богомольця»; №123 від 01.03.2017 «Про 
терміни проведення Державної атестації 
студентів, Вчених Рад НМУ, заходів щодо 
вручення дипломів про закінчення Університету у 
2017 році, посвяти першокурсників 2017 року у 
студенти НМУ та ін.»; №126 від 01.03.2017 «Про 
підготовку до ліцензійного інтегрованого іспиту 
«Крок 1» на медичних, медико-психологічному і 
фармацевтичному факультетах у 2016/2017 н.р.»; 
№133 від 09.03.2017 «Про підготовку до 
ліцензування за спеціальністю «Громадське 
здоров`я» в НМУ імені О.О.Богомольця»; №134 
від 09.03.2017 «Про підготовку до ліцензування 
за спеціальністю «Педіатрія» в НМУ імені 
О.О.Богомольця»; №135 від 09.03.2017 «Про 
підготовку до ліцензування за спеціальністю 
«Медична психологія» в НМУ імені 
О.О.Богомольця»; №137 від 09.03.2017 «Про 
підготовку та проведення ліцензійного 
інтегрованого іспиту «Крок 1. Стоматологія»; 
№153 від 15.03.2017 «Про наповнення 
академічних груп студентів для проведення 
практичних та лабораторних занять в НМУ імені 
О.О.Богомольця на 2017/2018 н.р.»; №156 від 
16.03.2017 «Про зміни в розкладі навчальних 
занять студентів 6-го курсу медичних факультетів 
№1-4 та ФПЛЗСУ у весняно-літньому семестрі 
2016/2017 н.р.»; №170 від 20.03.2017 «Про 
проведення ліцензійного інтегрованого іспиту 
«Крок 3» 28 березня 2017 р.»; №176 від 
20.03.2017 «Про затвердження норм часу для 
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розрахунку і обліку навчальної роботи 
професорсько-викладацького складу НМУ на 
2017/2018 н.р.»; №178 від 20.03.2017 «Про 
оновлення Положення про порядок поновлення 
студентів в НМУ імені О.О.Богомольця»; №199 від 
31.03.2017 «Про затвердження рішення Вченої 
ради НМУ імені О.О.Богомольця щодо спрощення 
відпрацювань пропущених навчальних занять з 
дисципліни «Фізичне виховання»; №218 від 
03.04.2017 «Про затвердження освітніх програм 
та навчальних планів в університеті для 
здійснення ліцензування освітньої діяльності з 
підготовки фахівців «Магістр» у 2017/2018 н.р.»; 
№219 від 03.04.2017 «Про затвердження освітніх 
програм та навчальних планів в університеті для 
здійснення ліцензування освітньої діяльності з 
підготовки фахівців «Магістр» у 2017/2018 н.р.»; 
№220 від 03.04.2017 «Про затвердження освітніх 
програм та навчальних планів в університеті для 
здійснення ліцензування освітньої діяльності з 
підготовки фахівців «Магістр» у 2017/2018 н.р.»; 
№221 від 03.04.2017 «Про затвердження освітніх 
програм та навчальних планів в університеті для 
здійснення ліцензування освітньої діяльності з 
підготовки фахівців «Магістр» у 2017/2018 н.р.»; 
№227 від 03.04.2017 «Про ліквідацію академічної 
заборгованості студентів Університету в весняно-
літньому семестрі 2016/2017 н.р.»; №228 від 
03.04.2017 «Про удосконалення підготовки 
випускників Університету у 2017 році»; №234 від 
10.04.2017 «Про виконання Рішення робочої 

наради перших проректорів ВНЗ, що здійснюють 
підготовку фахівців галузі знань «охорона 
здоров`я»; №235 від 10.04.2017 «Про підготовку і 
проведення державної атестації випускників НМУ 
у 2016/2017 н.р.»; №240 від 14.04.2017 «Про 
проведення внутрішнього аудиту кафедр 
Університету в квітні-травні 2017 року»; №243 від 
14.04.2017 «Про організацію проведення 
засідання Спеціальної Стипендіальної комісії з 
призначення стипендії імені Володимира Юричка 
на І семестр 2016/2017 н.р.»; №248 від 
19.04.2017 «Про затвердження освітніх програм 
та навчальних планів в університеті для 
здійснення ліцензування освітньої діяльності з 
підготовки фахівців «Бакалавр» у 2017/2018 н.р.»; 
№261 від 25.04.2017 «Про затвердження 
методичних рекомендацій з ведення навчально-
методичної документації кафедр»; №267 від 
25.04.2017 «Про затвердження Інструкції з 
підготовки до ЛІІ «Крок 2» для студентів НМУ імені 
О.О.Богомольця»; №281 від 03.05.2017 «Про 
проведення ліцензійних інтегрованих іспитів у 
2017 році:  «Крок 2. Загальна лікарська 
підготовка», «Крок 2. Медична психологія», «Крок 
2. Стоматологія», «Крок 2. Фармація», «Крок 2. 
Технологія парфумерно-косметичних засобів»; 
№282 від 03.05.2017 «Про підготовку та 
проведення іспиту ІFOM в Університеті 12 травня 
2017 року»; №286 від 05.05.2017 «Про навчальне 
навантаження опорних кафедр Університету на 
2017/2018 н.р.»; №287 від 05.05.2017 «Про 
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внесення змін до складу ЦМК з фармацевтичних 
дисциплін в НМУ імені О.О. Богомольця»; №310 
від 15.05.2017 «Про навчальні програми з 
дисциплін для студентів 2 курсу підготовки 
фахівців другого (магістерського) рівня галузі 
знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями 
222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 225 
«Медична та психологічна реабілітація» і 226 
«Фармація»; №316 від 15.05.2017 «Про 
організацію і проведення об’єктивного 
структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1) у 
2017/2018  н.р. в Університеті»; №326 від 
25.05.2017 «Про проведення перевірки щодо 
скарг студентів під час тестових іспитів ІFOM та 
«Крок 2» у травні 2017 року»; №327 від 
29.05.2017 «Про Порядок обрання та критерії 
відбору кандитатур випускників 2017 року для 
внесення до Книги Пошани НМУ імені О.О. 
Богомольця»; №331 від 29.05.2017 «Про 
проведення ліцензійних інтегрованих іспитів у 
2017 році «Крок 1. Загальна лікарська 
підготовка». «Крок 1. Фармація»; №347 від 
31.05.2017 «Про організацію та проведення 
заходів щодо вручення дипломів про закінчення 
Національного медичного університету імені О.О. 
Богомольця у 2017р.»; №364 від 08.06.2017 «Про 
завдання кафедр Університету з удосконалення і 
модернізації навчального процесу в 2017/2018 
н.р.»; №365 від 09.05.2017 «Про визначення 
переліку осіб, яким надається право 
застосування електронного цифрового підпису 

(ЕЦП) в ДІПТ»; №374 від 12.06.2017 «Про 
організацію навчального процесу в НМУ імені 
О.О. Богомольця у 2017/2018 н.р.»; №403 від 
16.06.2017 «Про проведення в дію в Університеті 
з 2017/2018 н.р. затвердженого МОЗ України 
примірного навчального плану підготовки 
фахівців другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 
спеціальністю 225 «Медицина психологія», 
кваліфікації освітньої «магістр медичної 
психології», кваліфікації професійної «лікар-
психолог»; №404 від 16.06.2017 «Про введення в 
дію в Університеті з 2017/2018 н.р. 
затвердженого МОЗ України навчального плану 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 
вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
у вищих за спеціальністю 221 «Стоматологія», які 
попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодшого спеціаліста 5.12010104 
«Стоматологія» та 5.12010106 «Стоматологія 
ортопедична»; №405 від 16.06.2017 «Про 
проведення в дію в Університеті з 2017/2018 н.р. 
затвердженого МОЗ України примірного 
навчального плану підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 
22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 
«Медицина», які попередньо здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 
5.12010101 «Лікувальна справа» та 5.12010102 
«Сестринська справа»; №420 від 22.06.2017 «Про 
занесення до Книги Пошани Національного 
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медичного університету імені О.О. Богомольця»; 
№421 від 23.06.2017 «Про проведення перевірки 
щодо звернення Алі-Огли Мелтем Гулаліївна до 
МОЗ України»; №422 від 26.06.2017 «Про 
затвердження результатів атестації в Університеті 
здобувачів вищої освіти для визнання результатів 
та періодів навчання в системі вищої медичної 
(фармацевтичної) освіти, здобутих на тимчасово 
окупованій території України»; №429/1 від 
27.09.2017 «Про занесення до Книги Пошани 
Національного медичного університету імені О.О. 
Богомольця»; №434 від 30.06.2017 «Про 
навчальне навантаження науково-педагогічних 
працівників у 2017/2018 н.р.»; №437 від 
04.07.2017 «Про сприяння вивченню іноземної 
мови за професійним спрямуванням студентами 
Університету під час засвоєння фундаментальних 
дисциплін в 2017/2018 н.р.»; №445 від 11.07.2017 
«Про термін перескладання ОСКІ-1 у 2016/2017 
н.р. в Університеті»; №447 від 19.07.2017 «Про 
затвердження робочих навчальних планів 
підготовки фахівців денної (очної) форми 
навчання в НМУ імені О.О. Богомольця на 
2017/2018 н.р.»; №454 від 24.07.2017 «Про 
підведення підсумків рейтингової оцінки 
діяльності студентів НМУ імені О.О. Богомольця 
за 2016/2017 н.р.»; №460 від 26.07.2017 «Про 
оновлення Положення про організацію 
навчального процесу в НМУ імені О.О. 
Богомольця за ЄКТС»; №468 від 04.08.2017 «Про 
затвердження Положення про стипендіальне 

забезпечення в НМУ імені О.О. Богомольця»; 
№489 від 14.08.2017 «Про формування 
замовлення в ЄДЕБО та видачу студентських 
квитків»; №492 від 14.08.2017 «Про затвердження 
робочих навчальних планів підготовки фахівців за 
спеціальністю «Фармація» заочної форми 
навчання в НМУ імені О.О. Богомольця на 
2017/2018 н.р.»; №493 від 14.08.2017 «Щодо 
виконання Указу Президента України і 
розпоряджень Кабінету Міністрів України»; №499 
від 23.08.2017 «Про зміну робочого часу»; №502 
від 23.08.2017 «Про закріплення за кафедрами 
НМУ імені О.О. Богомольця площ у 
морфологічному та санітарно-гігієнічному 
корпусах»; №506 від 28.08.2017 «Про 
затвердження Порядку створення відомостей 
всіх форм контролю з дисциплін в Університеті у 
2017/2018 н.р.»; №507 від 28.08.2017 «Про 
перенесення занять студентів 1 курсу 04 вересня 
2017 року»; №511 від 04.09.2017 «Про внесення 
змін до наказу НМУ №123 від 01.03.2017»; №518 
від 08.09.2017 «Про перенесення навчальних 
занять студентів у фізико-хімічному корпусі 
Університету 11 вересня 2017 року»; №537 від 
15.09.2017 «Про складання статистичного звіту 
за формою 2-3 нк.»; №544 від 15.09.2017 «Про 
призначення кураторів факультетів ЄКТС на І-VІ 
курсах спеціальності «Медицина», «Лікувальна 
справа», «Медична психологія» та на V курсах 
спеціальностей «Стоматологія», «Фармація» у 
2017/2018 н.р.»; №547 від 15.09.2017 «Про 

29



організацію вивчення курсів за вибором 
студентами Університету у 2017/2018 н.р.»; №553 
від 18.09.2017 «Про введення в дію в Університеті 
з 2017/2018 н.р. затвердженого МОЗ України 
тимчасового примірного навчального плану 
підготовки фахівців другого (магістерського ) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія»; №561 
від 25.09.2017 «Про відміну обов’язкового 
використання медичних шапочок під час 
навчальних занять з деяких дисциплін»; №572 від 
27.09.2017 «Про призначення куратора ЄКТС 
НМУ імені О.О. Богомольця у 2017/2018 н.р.»; 
№581 від «Про вшанування подвигу учасників 
Революції Гідності та увінчення пам’яті Героїв 
Небесної Сотні в НМУ імені О.О. Богомольця»; 
№585 від 02.10.2017 «Про затвердження Плану 
першочергових заходів з удосконалення роботи 
підрозділів НМУ імені О.О. Богомольця на 
2017/2018 н.р.»; №592 від 03.10.2017 «Про 
організацію і проведення навчально- залікової та 
екзаменаційної зимової сесії на першому (І 
семестр), другому (ІІІ семестр), третьому (V 
семестр), четвертому (VІІ семестр), п’ятому (ІХ 
семестр), шостому (ХІ семестр) курсах 2017/2018 
н.р. фармацевтичного факультету заочної форми 
навчання»; №610 від 10.10.2017 «Про 
удосконалення підготовки студентів НМУ імені 
О.О. Богомольця до складання ЛІІ «Крок» у 
2017/2018 н.р.»; №611 від 10.10.2017 «Про 
створення Робочої групи для підготовки змін 

переліку документації кафедр Університету»; 
№612 від 10.10.2017 «Про внесення змін до 
складу ЦМК з хірургічних дисциплін в НМУ імені 
О.О. Богомольця»; №613 від 10.10.2017 «Про 
звільнення куратора ЄКТС медичного факультету 
№2»; №614 від 10102017 «Про призначення 
куратора ЄКТС медичного факультету №2 у 
2017/2018 н.р.»; №615 від 10.10.2017 «Про 
призначення куратора факультету по РІС у 
2017/2018 н.р.»; №618 від 11.10.2017 «Про 
призначення куратора ЄКТС медико-
психологічного факультету у 2017/2018 н.р.»; 
№623 від 17.10.2017 «Про затвердження 
результатів атестації в Університеті здобувачів 
вищої освіти для визнання результатів та періодів 
навчання в системі вищої медичної 
(фармацевтичної) освіти, здобутих на тимчасово 
окупованій території України»; №625 від 
23.10.2017 «Про проведення внутрішнього аудиту 
в жовтні-листопаді 2017 року»; №643 від 
30.10.2017 «Про створення Робочої групи для 
підготовки змін до Положення про рейтингову 
оцінку діяльності студентів НМУ імені О.О. 
Богомольця»; №644 від 30.10.2017 «Про 
особливості відпрацювання навчальних занять 
деякими категоріями студентів»; №645 від 
31.10.2017 «Про створення Робочої групи для 
розробки проекту Положення про академічну 
мобільність в НМУ імені О.О. Богомольця»; №646 
від 31.10.2017 «Про призначення куратора ЄКТС 
медичного факультету №2 у н.р.»; №650 від 
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31.10.2017 «Про створення Робочої групи для 
підготовки змін до Положення про порядок 
поновлення студентів та проекту Положення про 
переведення студентів в НМУ імені О.О. 
Богомольця»; №651 від 31.10.2017 «Про 
заохочення»; №652 від 31.10.2017 «Про 
підготовку до акредитації за спеціальністю 
«Медична психологія» в НМУ імені О.О. 
Богомольця»; №653 від 31.10.2017 «Про 
перезарахування у 2017/2018 н.р. навчальних 
дисциплін студентам випускних курсів, які 
переведені у 2014 році з ДНМУ та ЛДМУ на 
навчання до НМУ імені О.О. Богомольця»; №660 
від 31.10.2017 «Про організацію підготовки Звіту 
про виконання умов контракту ректором НМУ 
імені О.О. Богомольця член-кореспондентом 
НАМН України, професором К.М.Амосовою в 
2017 році»; №664 від 31.10.2017 «Про 
удосконалення роботи з іноземними 
громадянами, які здобувають освіту в 
Університеті у 2017/2018 н.р.»; №674 від 
03.11.2017 «Про створення в НМУ імені О.О. 
Богомольця у 2017/2018 н.р. Комісії з 
перезарахування дисциплін, які вивчались 
студентами у вищих навчальних закладах при 
здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст»; №675 від 03.11.2017 
«Про підсумки проведення рейтингової оцінки 
діяльності студентів в НМУ імені О.О. Богомольця 
за 2016/2017 н.р.»; №679 від 03.11.2017 «Про 
затвердження форми та Порядку створення 

відомості заліку (семестрового проміжного 
контролю) в НМУ імені О.О. Богомольця у 
2017/2018 н.р.»; №680 від 03.11.2017 «Про 
затвердження опису процесу перезарахування 
навчальних дисциплін студентам Університету за 
результатами їх попереднього навчання»; №687 
від 10.11.2017 «Про деякі заходи в Університеті 
для формування студентоцентралізованого 
освітнього середовища у 2017/2018 н.р.»; №701 
від 16.11.2017 «Про підготовку та проведення 
першого претестування, як ректорського зрізу 
знань до ЛІІ «Крок 1» на стоматологічному 
факультеті у 2017/2018 н.р.»

Співробітники НМУ 18-19.05.2017 взяли 
участь у XIV Всеукраїнській навчально-науковій 
конференції з міжнародною участю «Сучасні 
підходи до вищої медичної освіти в Україні», 
яка відбулася на базі Державного вищого 
навчального закладу «Тернопільський державний 
університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ 
України» 18-19 травня 2017 року. У матеріалах 
конференції надруковано 39 науково-методичних 
праць. 

Відповідно до листа МОЗ України №081-
30/15516 від 07.06.2017 на виконання рішення 
науково-практичної конференції «Сучасні 
підходи до вищої медичної освіти в Україні», м. 
Тернопіль, 18-19 травня 2017 року в університеті 
запроваджено низку заходів.

Опорні кафедри університету працювали 
як всеукраїнські навчально-методичні центри 
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з узагальнення та впровадження вітчизняного 
і світового досвіду викладання навчальних 
дисциплін, нових технологій навчання. Фахівцями 
опорних кафедр розроблено примірні навчальні 
програми з нормативних та елективних курсів 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» 
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» (перший курс 
навчання) за спеціальністю 227 «Фізична терапія. 
Ерготерапія», за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«Магістр» галузь знань 22 «Охорона здоров’я»: 
(перший курс навчання) за спеціальностями: 221 
«Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична 
психологія», 226 «Фармація, промислова 
фармація», 228 «Педіатрія»; (другий рік навчання) 
за спеціальностями: 221 «Стоматологія», 222 
«Медицина», 225 «Медична та психологічна 
реабілітація», 226 «Фармація». 

Завідувачі 48 опорних кафедр проаналізували 
роботу однопрофільних кафедр ВМНЗ України 
і склали плани роботи на наступний навчальний 
рік з урахуванням нових нормативних документів, 
набутого досвіду з узагальнення та упровадження 
кращих вітчизняних і світових зразків викладання 
навчальних дисциплін. 

Звіти та плани роботи опорних кафедр надано 
до ДУ «ЦМК з ВМО МОЗ України» в червні 
2017року

Фахівці НМУ у 2017 році підготували та видали 
11 підручників, з них: із грифом МОН України – 
3, МОЗ України – 6, МОЗ та МОН України – 2 та 
40 навчальних посібників, з них з грифом МОН 

України – 2, МОЗ України – 16, ДУ «ЦМК з ВМО 
МОЗ України» – 1, без грифу – 21. 

Кафедрами Університету розроблено 53 
примірні програми навчальних дисциплін 
першого та другого року навчання додипломної 
підготовки фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» та оновлено 39 примірних програм 
навчального плану підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».

Структурні навчальні підрозділи Університету 
продовжували роботу щодо вдосконалення 
чинної і створення нової навчально-методичної 
документації відповідно до нормативних вимог, 
робочих навчальних програм, методичних 
матеріалів з викладання дисциплін. 

Упродовж  2017 року введено в дію з 1 
курсу медико-психологічного факультету 
навчальний план підготовки за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» галузь 
знань 22 «Охорона здоров’я» (перший курс 
навчання) за спеціальністю 227 «Фізична терапія. 
Ерготерапія» та навчальні плани підготовки 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» 
галузь знань 22 «Охорона здоров’я»: (перший 
курс навчання) за спеціальностями: 221 
«Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична 
психологія», 226 «Фармація, промислова 
фармація», 228 «Педіатрія»; (другий рік навчання) 
за спеціальностями: 221 «Стоматологія», 222 
«Медицина», 225 « Медична та психологічна 
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реабілітація», 226 «Фармація», навчального плану 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 
вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
у вищих за спеціальністю 221 «Стоматологія», які 
попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодшого спеціаліста 5.12010104 
«Стоматологія» та 5.12010106 «Стоматологія 
ортопедична»; навчального плану підготовки 
фахівців другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 
спеціальністю 222 «Медицина», які попередньо 
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста 5.12010101 «Лікувальна 
справа» та 5.12010102 «Сестринська справа»; 
та скореговані навчальні плани підготовки 
спеціалістів за спеціальностями (третій – шостий 
курси навчання): 7.12010001, 8.12010001 
«Лікувальна справа», 7.12010002, 8.12010002 
«Педіатрія», 7.12010003, 8.12010003 «Медико-
профілактична справа», 7.12010004, 8.12010004 
«Медична психологія»,; (третій-пятий курси) 
:7.12010005, 8.12010005 «Стоматологія», 
7.12020101, 8.12020101 «Фармація» та 
7.12020104 «Технологія парфюмерно-
косметичних засобів».   

Кафедрами, які викладають на 1 курсі, 
створено навчально-методичний комплекс для 
підготовки лікарів за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Бакалавр» галузь знань 22 «Охорона 
здоров’я» за спеціальністю 227 «Фізична 
терапія. Ерготерапія» та за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузь знань 
22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 221 
«Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична 
психологія», 226 «Фармація, промислова 
фармація», 228 «Педіатрія». Кафедрами,  які 
викладають на 2 курсі, створено навчально-
методичний комплекс для підготовки лікарів за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузь 
знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 
221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 « 
Медична та психологічна реабілітація», 226 
«Фармація». 

Керівництво університету, завідувачі 
структурних навчальних підрозділів, науково-
педагогічні працівники приділяли особливу увагу 
організації підготовки студентів до складання 
ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» та «Крок 
2» як дієвих засобів, визначення відповідності 
показників якості медичної освіти державним 
стандартам вищої освіти та встановлення 
мінімального рівня професійної компетентності, 
необхідного для присвоєння кваліфікації фахівця 
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Наказами НМУ регулювалися питання 
проведення пре-тестувань до іспитів «Крок 1» 
як важливої частини в системі підготовки до 
їх складання. Деканатам та кафедрам надано 
психометричний аналіз результатів ліцензійних 
інтегрованих іспитів «Крок 1. Загальна лікарська 
підготовка», «Крок 1. Стоматологія» за 2016 рік. 

В інстальований у комп’ютерні класи 

33



та комп’ютери деканатів 
програмний комплекс Test-
Shell Office 6.0 введено 
російськомовні та англомовні 
тестові завдання до іспитів 
«Крок» для іноземних студентів, 
папки з україномовними 
навчальними матеріалами 
для підготовки до ліцензійних 
інтегрованих іспитів: буклети 
попередніх років, електронні 
варіанти книг, відповідні накази 
МОЗ України, роз’яснення.

Результати складання ЛІІ 
«Крок 1» студентів НМУ імені 
О.О.Богомольця у порівнянні 
з національними показниками 
наведено у таблиці
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За кількістю студентів, які не склали ЛІІ «Крок 1. 
Загальна лікарська підготовка», НМУ імені О.О. Богомольця  
має показник 14,6%, що є нижчим за національний 
показник (18,4%). По ЛІІ «Крок 1. Стоматологія» відсоток 
студентів, що не склали іспит, в НМУ   є меншим (28,1%) 
ніж   національний показник – 34,6%. Також є меншим а 
показник ЛІІ «Крок 1. Фармація»: в -  НМУ  – 25,3%, а по 
країні  – 32,4%.

На виконання рішень ректорату від 01.02.2017 (протокол 
№2/6) та 22.02.2017 (протокол №3/7), Вченої ради НМУ 
імені О.О.Богомольця від 03.02.2017 (протокол №8) та 
від 23.02.2017 (протокол №9), з метою удосконалення 
організації та проведення семестрового контролю знань, 
вмінь та практичних навичок студентів у 2016/2017 
навчальному році,внесені зміни до графіка навчального 
процесу студентів ІІІ курсу медичних факультетів №№ 1-4 та 
ФПЛЗСУ (в тому числі іноземних студентів), згідно наказу 
НМУ імені О.О. Богомольця від 15.05.2017 р. № 316 «Про 
організацію і проведення об’єктивного структурованого 
клінічного іспиту у 2016/2017 н.р. в Університеті» вперше 
запроваджено з  (в два останніх тижні весняно-літнього 
семестру) екзаменаційну сесію для складання об’єктивного 
структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1). 

Під час складання ОСКІ-1 перевірявся рівень 
сформованості практичних навичок, засвоєні на клінічних 
кафедрах 3-го курсу. Відповідно до цих практичних навичок 
було складено конкретизовані лаконічні завдання, які 
розподіляються на такі основні групи:

– збір скарг і анамнестичних даних у пацієнта;
– фізикальне обстеження пацієнта;
– інтерпретація результатів лабораторно-

інструментальних методів обстеження;
– діагностичні та лікувальні маніпуляції на фантомах.
На основі переліків практичних навичок розроблено 

«Матрикул практичних навичок з ОСКІ-1», який 
затверджено на ЦМК з дисциплін. 

Кожна група під час проведення ОСКІ-1 пройшла 12 
«станцій»: 2 пацієнти (хірургічний та терапевтичний профілі); 
10 маніпуляцій (по 5 хірургічного та терапевтичного 
профілю). Студенти на кожній станції мали вибір з декількох 
варіантів завдань, відповідно затвердженим матеріалам 
кафедри. 

Результати складання ОСКІ-1 наведені на рис.
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Запровадження ОСКІ-1сприяло:
– підвищенню мотивації студентів до 

засвоєння матеріалу та набуття компетентностей 
з дисциплін «Загальна хірургія», «Пропедевтика 
внутрішньої медицини», «Сестринська практика»;

– збільшенню відповідальності кафедр 2-3 
курсів за формування компетентностей студентів 
3 курсу;

– трансформуванню процесу навчання 
відповідно до потреб клінічної орієнтованості та 
на основі компетентністного підходу;

– розвитку та об’єктивізації системи 
оцінювання компетентностей студентів.

У 2017 р. було проведено державну атестацію 
випускників НМУ  відповідно до наказу НМУ 
від №235 від 10.04.2017 р. «Про підготовку і 
проведення державної атестації  у 2016/2017 
н.р.».

Аналіз результатів державної атестації у 
2016/2017 н.р. порівняно із результатами 
2015/2016 н.р. свідчить, що середній бал 
зменшився і становить 3,8; якість успішності  
теж зменшилася і склала 62,9%. Це свідчить 
про зростання вимогливості під час державної 
атестації здобувачів вищої освіти.

 Всього складали підсумковий контроль 
(іспити, підсумковий модульний контроль – ПМК) 
за результатами навчання в осінньо-зимовому 
семестрі 2016/2017 н.р. 9441 студент 1-6 курсів, 
що становить 94,3% від тих, які зобов’язані 
складати ПМК та іспити.

Аналіз результатів зимової екзаменаційної 
сесії та оцінок з дисциплін за підсумковим 
модульним контролем у 2016/2017 н.р. порівняно 
з результатами 2015/2016 н.р. свідчить про 
збільшення на 0,7% кількості студентів, які 
отримали оцінки «відмінно», зменшення на 1,9% 
кількості студентів, які отримали оцінки «відмінно» 
і «добре»  та збільшення на 2,2% кількості 
студентів з оцінками «незадовільно». 

Показники успішності студентів, які 
навчаються за кошти фізичних та юридичних 
осіб, є нижчими, ніж студентів-бюджетників (на 
35,1% менша чисельність осіб, які навчаються 
на добре та відмінно, на 12,8% нижче абсолютна 
успішність, на 25,4% – якість успішності, на 5,9% 
більша чисельність студентів, які отримали оцінки 
«незадовільно»). 

Як і в минулому році, привертають увагу 
нижчі показники успішності в осінньо-зимовому 
семестрі іноземних студентів у порівнянні з 
вітчизняними. Якість успішності іноземних 
студентів становить 35,9%, з незначним 
збільшенням на 3,2% відносно минулого року. 
Абсолютна успішність дорівнює 72,9%, що менше 
на 17,1% показника минулого року. 

Літня екзаменаційна сесія пройшла з 
дотриманням нормативних вимог. 

Підсумковий контроль склали 7182 вітчизняних 
студентів І-V курсів та 934 іноземних студентів. 

На позитивні оцінки з усіх дисциплін 
навчального плану семестровий контроль склали 
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82,8%  вітчизняних студентів та 65,8% іноземних.
Оцінки «відмінно» отримали 184 (2,1%) студента. Чисельність 

студентів, які склали іспити на змішані оцінки становить 47,1% 
(2015/2016  н.р. – 44,6%). Чисельність студентів, які отримали 
оцінки «4» і «5» дещо зменшилась проти даних 2015/2016 н.р. 
(відповідно 19,8% та 20,1%). 

Питома вага студентів, які отримали оцінки «незадовільно», 
становить 12,6%. 

Показник якості успішності у 2016/2017 н.р. становить 47,7%, 
що менше минулорічного показника на1,0%.

Студенти, які навчалися за бюджетом, мали на 12,1% вищу 
абсолютну успішність порівняно зі студентами, що навчалися 
за контрактом. Серед студентів контрактної форми навчання 

показник якості успішності на 25,4% нижчий від студентів 
бюджетної форми, у т.ч. відмінників менше на 3,2%, на 9,1% 
більше студентів з незадовільними оцінками. 

Найкращих показників абсолютної успішності досягнуто  на 
медичному факультеті №2  – 96,8%, на медико-психологічному 
факультеті  – 86,9%,на медичному факультеті №4 – 86,3%,на 
медичному факультеті №1 – 83,4%.

Завдяки впровадженню АСУ «Електронний деканат» із 
заповненням електронних журналів успішності протягом 24 годин 
в середньому на 96% поліпшилася співпраця між деканатами і 
кафедрами та студентським парламентом стосовно контролю 
за станом успішності, і своєчасність відпрацювання пропусків 
навчальних занять.
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Зменшилася кількість академічних 
боржників станом на 31.12.2017 до 8,2 % для 
українських студентів і 13,5 % - іноземних 
студентів. 

В минулому році на цей період  їх було 
відповідно 13,6 5 і 16,4 %.
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Значно зменшилася кількість пропущених 
годин практичних занять за навчальний рік  у 

українських студентів. 
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Імовірно, це було певною мірою зумовлено 
затвердженням в січні 2017 р вперше 
положення про платні відпрацювання. 
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Збільшення вимогливості викладачів до 
студентів демонструють дані щорічного 

відрахування
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Новаціями 2017 року були: 
  впроваджено навчальні плани 

підготовки магістрів на і курсі
  повністю оновлено кафедрами і 

курсу навчально-методичні комплекси
  створено базу тестових завдань, 

аналогічних “step 2” українською 
мовою; проведено консультування 
студентів-випускників з розбором 
цих тз на випускаючих кафедрах 
(внутрішньої медицини, педіатрії, 
хірургії, акушерства та гінекології) у 
весняному семестрі

  завершено перехід на асу 
“електронний деканат”

  розпочато роботу з 
методичного забезпечення 
клінічного спрямування 
викладання фундаментальних 
дисциплін, що реалізовано на 
кафедрах анатомії людини і 
латинської мови

  розроблено, затверджено 
та з весняно-літнього семестру 
впроваджено нове положення 

про відпрацювання пропущених 
навчальних занять

  розроблено та затверджено 
для впровадження оновлену форму 
організації навчального процесу з 
введенням сесій для студентів і курсу

  розроблений і розпочатий 

з 1 вересня 2017 року курс з 
комунікативних навичок для студентів 
2 курсу в складі 5 лекцій і 10 
практичних занять 

  створено  інтерактивний курс на 
платформі «ПРОМЕТЕУС» 

НОВАЦІЇ- 2017: НЕФОРМАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ 2016/2017 н.р. 
СТВОРЕНО ТА АПРОБОВАНО ІНТЕРАКТИВНИЙ КУРС НА ПЛАТФОРМІ 

“ПРОМЕТЕУС” З ПАТОФІЗІОЛОГІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
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Протягом року тривала подальша робота з 
рейтингування оцінки діяльності студентів, яка в 
майбутньому повинна стати обов’язковою складовою 
організації навчального процесу за вимогами 
європейської кредитно-трансферної системи, що 
відповідає вимогам п.2 ст.16 розділу V (Забезпечення 
якості вищої освіти) Закону України «Про вищу 
освіту». 

Декани факультетів провели ранжування студентів 
відповідно до «Положення про рейтингову систему 
оцінки діяльності студента», визначили переможців 
рейтингу за результатами їх навчання, наукової 

роботи, участі у громадській роботі.
Державна атестація випускників у 2017 році 

здійснювалася відповідно до затвердженого наказом 
МОЗ України від 31.01.2005 №53 «Положення 
про організацію і проведення державної атестації 
студентів, які навчаються у вищих навчальних 
закладах ІІІ-ІV р.а. за напрямком підготовки 
«медицина», Інструкції щодо оцінювання навчальної 
діяльності студентів в умовах впровадження 
Європейської кредитно-трансферної системи 
організації навчального процесу, яка надіслана для 
впровадження в навчальний процес листом МОЗ 
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України від 15.04.2014 №08.01-47/10395, згідно з 
наказом МОЗ України від 26.12.2016 №08.1-30/33881 
«Про затвердження Списку голів державних 
екзаменаційних комісій у 2017 р.» та наказом НМУ 
від 10.04.2017 №235 «Про підготовку і проведення 
державної атестації випускників НМУ у 2016/2017 
н.р.». 

До державної атестації допущено 1641 
випускників, серед яких 1449– вітчизняні студенти 
денної форми навчання та 192 – іноземні. 

В Університеті проводилася систематична та 

багатогранна робота з підготовки студентів до 
складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 
2», яка постійно контролювалася із залученням 
завідувачів кафедр та відповідальних за навчально-
методичну роботу кафедр, деканатів, навчально-
методичного відділу, студентського парламенту.

Результати складання ЛІІ «Крок 2» студентів НМУ 
імені О.О. Богомольця у порівнянні з національними 
показниками у 2015 і 2016  роках наведені у таблицях 
А і Б. (вересень)
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 У порівнянні з національними показниками результати складання ЛІІ 
«Крок 2. Загальна лікарська підготовка», «Крок 2. Стоматологія»,  «Крок 
2. Технологія парфумерно-косметичних засобів» студентами НМУ імені 
О.О.Богомольця у 2017 році значно вищі (на 1,0%, 4,8% та 1,3%), а «Крок 
2. Фармація»  дещо нижчі за національний показник (на 1,6%).

Результати складання Крок 1 і 2 резюмовані на рис. 

% НЕ СКЛАВШИХ  “КРОК” В НМУ 
ВІДНОСНО НАЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ

Контингент
КРОК-1 КРОК-2

2015 2016 2017 2015 2016 2017

українці

ЗЛП

стоматологія

фармація

російсько-
мовні
іноземці

ЗЛП

стоматологія

фармація

англомовні 
іноземці

ЗЛП

стоматологія

фармація - -

НМУ – краще НМУ – гірше
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Під час літньої екзаменаційної сесії 
2016/2017 н.р. державні випускні іспити 
проведено як практично орієнтовані. 

Голови ДЕК, призначені МОЗ 
України, в цілому позитивно оцінивши 
методику проведення державних 
практично-орієнтованих іспитів як 
частини державної атестації, зробили 
ряд зауважень і надали конкретні 
пропозиції з удосконалення їх 
підготовки. 

Вчена рада Університету 26.06.2017 
р. заслухала звіти голів державних 
екзаменаційних комісій про результати 
роботи, затвердила протоколи з 

присвоєння кваліфікацій лікаря 
або провізора випускникам 2017р. 
Зауваження голів ДЕК детально 
обговорювалися на вчених радах 
факультетів у жовтні 2017 року. 

Створені на їх основі рекомендації з 
удосконалення організації навчального 
процесу, підготовки студентів до 
державної атестації будуть враховані 
під час підготовки студентів випускних 
курсів у 2017/2018 н.р. 

Відповідно до стратегії розвитку 
НМУ імені О.О.Богомольця на 2015-
2020 роки, наказів Університету 
«Про введення в дію документованої 
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інформації з систем управління 
якістю» від 11.02.2015 №90 та «Про 
затвердження Політики НМУ імені 
О.О.Богомольця  в галузі якості» 
від 16.02.2015 №101, на виконання 
рішення Вченої ради НМУ імені 
О.О.Богомольця від 07.09.2017 
(протокол №1), з метою удосконалення 
роботи  університету у 2017/2018 
н.р, видано наказ НМУ № 585 від 
02.10.2017 «Про затвердження 
Плану першочергових заходів з 

удосконалення роботи підрозділів 
в НМУ імені О.О. Богомольця у 
2017/2018 н.р.», яким затверджено 
План заходів та визначено персональну 
відповідальність щодо його виконання. 

Зазначений План обговорено і 
схвалено на Вченій раді НМУ імені О.О. 
Богомольця, рішенням якої визначено 
конкретні завдання з усіх напрямків 
діяльності університету, в тому числі, 
в сфері навчальної діяльності на 
2017/2018 н.р.: 
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 Регулярно впродовж року 
проводились виробничі наради 
за участю ректора, проректора 
з науково-педагогічної роботи, 
завідувачів кафедр, начальника та 
працівників навчально-методичного 
відділу, деканатів, студентського 
активу Університету, факультетів, 
курсів з питань успішності та трудової 
дисципліни: 11.01.2017 – нарада 
щодо впровадження об’єктивного 
структурованого клінічного іспиту 
(ОСКІ-1) для студентів ІІІ курсу; 
13.01.2017 – нарада щодо проекту 
Положення про стипендіальне 
забезпечення студентів, аспірантів 
і докторантів НМУ імені О.О. 
Богомольця; 16.01.2017 – нарада 
щодо передачі деканатами особових 
справ випускників у студентський стіл; 
Положення про платні відпрацювання 
пропущених навчальних занять; бази 
тестових питань з надання допомоги 
у невідкладних станах для студентів 
випускних курсів, що базуються на 
запитаннях іспиту USMLE; 17.01.2017 
– нарада щодо вдосконалення змісту 
навчальної програми дисципліни 

«Біохімія»;17.01.2017 – нарада щодо 
підготовки до складання нового 
субтесту, зміст якого базується на 
запитаннях іспиту USMLE та «Крок 2»; 
30.01.2017 – нарада щодо погодження 
Положення про стипендіальне 
забезпечення в НМУ імені О.О. 
Богомольця; 31.01.2017 – нарада 
щодо запровадження об’єктивного 
структурованого клінічного іспиту в 
НМУ імені О.О. Богомольця у весняно-
літньому семестрі 2016/2017 н.р. 
для студентів 3-го курсу медичних 
факультетів;28.02.2017 – нарада 
щодо правил та порядку оформлення 
замовлення на виготовлення дипломів 
та додатків (євро додатків) до 
дипломів; 13.03.2017 – нарада щодо 
перевірки діяльності випускаючих 
кафедр Університету; 31.03.2017 – 
нарада щодо організації навчального 
процесу студентів 1-го курсу НМУ 
імені О.О. Богомольця у 2017/2018 
н.р.; 31.03.2017 – засідання комісії 
з атестації здобувачів вищої освіти 
з тимчасово окупованих територій; 
04.04.2017 – нарада щодо робочих 
навчальних планів підготовки фахівців 
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другого (магістерського) рівня для 
студентів 2-го курсу НМУ імені 
О.О. Богомольця у 2017/2018 н.р.; 
04.04.2017 – нарада щодо створення 
сайту для on-line пре-тестувань за 
тестами Крок; 06.04.2017 – нарада 
щодо другого етапу перевірки 
діяльності випускаючих кафедр 
університету; 19.04.2017 – нарада 
щодо перевірки діяльності кафедр 
університету;  24.04.2017 – нарада 
щодо організації проведення 
об’єктивного структурованого 
клінічного іспиту (ОСКІ-1) для студентів 
ІІІ курсу;13.09.2017 – виробничі збори 
зі студентами 1-го курсу медичних 
факультетів №1 та №2 НМУ імені 
О.О. Богомольця щодо організації 
навчального процесу студентів 1-го 
курсу у 2017/2018 н.р.;26.09.2017 – 
виробничі збори зі студентами 1-го 
курсу медичних факультетів №№ 3, 
4, ФПЛЗСУ, МПС, стоматологічного, 
фармацевтичного факультетів щодо 
організації навчального процесу у 
2017/2018 н.р.; 27.09.2017 – виробничі 

збори із завідувачами опорних кафедр 
Університету; 27.10.2017 – засідання 
Робочої групи для підготовки змін 
до переліку документації кафедр; 
14.11.2017 – нарада із завідувачами 
кафедр 1-го курсу; 16.11.2017 – нарада 
із завідувачами кафедр 3-го курсу.

Упродовж 2017 року розроблено та 
затверджено:

- Положення про відпрацювання 
навчальних занять в НМУ імені 
О.О.Богомольця (наказ НМУ № 43 від 
27.01.2017);

- Положення про екзаменаційну 
комісію НМУ імені О.О.Богомольця» 
(наказ НМУ № 117 від 01.03.2017 );

- оновлене Положення про 
організацію навчального процесу в 
НМУ імені О.О. Богомольця за ЄКТС  
(наказ НМУ №460 від 26.07.2017);

- Положення про стипендіальне 
забезпечення в НМУ імені О.О. 
Богомольця (наказ НМУ №468 від 
04.08.2017).
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3.2. Виконання державного замовлення та 
договірних зобов’язань з підготовки фахівців для 
потреб охорони здоров’я, у тому числі за кошти 
фізичних та юридичних осіб

В Університеті на 01.01.2018 всього навчається 13180 
студентів, з них за державним замовленням – 4499 
студенти, за контрактом – 6439 українських  студентів і  
2242 іноземних громадян. 
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Контингент іноземних студентів в 2017 р. На 31.12 склав 2242 особи із 2016 р. 
Збільшився  на 30%, а контингент англомовної форми навчання склав 1596 осіб і 
збільшився в 1,5 рази. Питома вага останніх склала 71 % проти 60 % в 2016 році.

В 2017 році на 1 курс прийнята рекордна кількість студентів – 2251 українців і 
930 – іноземних громадян, переважно на англомовну форму навчання 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, ПРИЙНЯТИХ НА І КУРС
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Показник
Вітчизняні Іноземні

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Всього 2079 2065 2128 2251 372 351 561 930

медицина 820 842 958 1120 230 243 334 634

педіатрія 220 202 161 157 - - - -

стоматологія 301 275 344 316 105 80 169 249

мед.-проф. справа 112 126 50 0 - - - -

мед.психологія 39 48 24 23 - - - -

фарм. денна 86 53 76 79 37 28 58 47

фарм. заоч. 493 500 500 500 - - - -

фізична терапія, 
ерготерапія
(бакалавр)

- - - 18 - - - -

ЧИСЕЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, ПРИЙНЯТИХ НА І КУРС
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В 2017 році вперше був здійснений  набір 18 студентів за спеціальністю 
«Лікувальна справа» на спеціальність «Фізична терапія. Ерготерапія».

Вартість навчання студентів за контрактом українських в 2017 р. була 
збільшена на величину інфляції. Її динаміка з 2014 р. надана в таблиці

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ  В НМУ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ (грн)

Спеціальність
2014 2015 2016 2017

абс абс (%) абс (%) абс (%)

Медицина 15852 19798

24,9

28310 43,0 31820

12,4

Педіатрія 14530 18146 21956 21,0 24670

Стоматологія 22464 28056 19738 6,0 33420

Фармація – очн. 17436 21776 21976 0,9 24700

Фармація -
заоч. 9242 11542 11742 1,7 13190

% - відхилення (в %) від попереднього року
53



Показники ЗНО зарахованих на 1 курс в 2017 р. надані на рис.

ПОКАЗНИКИ СЕРТИФІКАТІВ ЗНО ЗАРАХОВАНИХ 
НА 1 КУРС ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 222 “МЕДИЦИНА”
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Диплом спеціаліста  у 2017 році отримали 
1904  українських студентів, у т.ч.: 770 лікарів 
за спеціальністю «лікувальна справа», 173 – за 
спеціальністю «педіатрія», 14 – за спеціальністю 
«медико-профілактична справа», 28 – за 
спеціальністю «медична психологія», 331 – за 
спеціальністю «стоматологія», 71 провізорів очної 
форми навчання за спеціальністю «фармація» та 
«провізор-косметолог»  та 494 провізора  заочної 

форми навчання. 
У 2017 році диплом спеціаліста отримали  178 

випускників факультету по роботі з іноземними 
студентами, із них – 67, які навчалися за  
англомовною формою. Дипломи за спеціальністю 
«лікувальна справа» отримали  97 іноземних 
громадян,  за спеціальністю «стоматологія» - 70 осіб, 
за спеціальністю «фармація» - 11 осіб. 

Категорії випускників 2015 2016 2017

ВСЬОГО 1767 2150 2082
В т.ч. громадян України 1636 1952 1904
“Лікувальна справа”
“Лікувальна справа” (ЗСУ)
“Педіатрія”
“Медико-профілактична справа”
“Медична психологія”
“Стоматологія”
“Фармація” та “ТПКЗ”
“Фармація” (заочне відділення)

515
38

151
86
53

241
69

483

833
34

160
14
40

314
107
450

735
35

173
14
28

331
94

494
В т.ч. іноземних громадян 131 198 178

Із них – з англомовним навчанням 66 65 67

Не отримали дипломи*: 36 51 93
в т.ч. громадяни України 19 35 59
в т.ч. іноземні громадяни 17 16 34

* - не склали Крок-2 та/або ДІ, в т.ч. минулорічні 
боржники (----) 55



  У   розподілі за загальним об’єднаним 
рейтингом чотирьох факультетів (медичні 
№1, №2, №4 та ФПЛЗСУ) взяли участь 533 
особи за спеціальністю лікувальна справа.

Працевлаштовано 732 випускника 
2017 року, з них 398 осіб у міські заклади 
охорони здоров’я та 243 у заклади 
охорони здоров’я сільської місцевості.  

Надано право самостійного 
працевлаштування 62 особам. 18 осіб 
працевлаштовані на посади старших 
лаборантів кафедр університету.

Згідно з роз’ясненням МОЗ України 
від 12.06.2017 щодо зарахування 
випускників, які навчалися за державним 
замовленням, до інтернатури в 2017 
р., Університетом проведена відповідна 
робота. Випускники 2017 року подали  

заяву на ім’я ректора – голови Комісії з 
працевлаштування випускників у випадку 
погодження з місцем розподілу (під час 
роботи Комісії 24 листопада 2016 року) 
чи, якщо випускник бюджетної форми 
навчання самостійно шукає місце роботи 
та інтернатури.

Заяви на погодження з місцем 
розподілу написали 431 випускник 2017 
року, які направлені до МОЗ України 
21.06.2017.

Університет вчасно (08.09.2017) 
надіслав до МОЗ України відповідну звітну 
інформацію про прибуття випускників 
2017 року до інтернатури (які отримали 
направлення на роботу та які самостійно 
обрали місце роботи та спеціальність).
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Інститут післядипломної освіти в 2017 році продемонстрував збільшення 
загальної кількості контингенту інтернів і слухачів 

КОНТАКТНА ФОРМА НАВЧАННЯ

871

179
29

895

299

33

1118
1265

28

Інтерни Слухачі* Клінічні 
ординатори

БЮДЖЕТНА ФОРМА НАВЧАННЯ

КОНТИНГЕНТ (станом на 01.09)

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (ІПО)

Заснований у 2015 р.; 7 кафедр

304

920

57

356

922

60

274

982

53

Інтерни Слухачі* Клінічні 
ординатори

2015
2016
2017

* - пройшли підготовку протягом навчального року
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за рахунок збільшення їхнього набору. 

НАБІР ІНТЕРНІВ - 2017
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Суттєву позитивну динаміку зазнали результати складання Крок-3

% НЕ СКЛАВШИХ  
“КРОК-3. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА”
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%

НМУ національний показник
2-4 СПРОБА

n=234 n=273 n=389 n=60 n=443 n=58

з осені 2015 р. критерій – 70,5%
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Однак, як і всіх ВМНЗ України, значно гірші результати були отримані в 
пілотному проекті МОЗ із складання субтесту USMLE (США). 

Дніпропетровська медична    
академія – 60 осіб (14,5%) 
Львівський національний 
медичний університет – 70 осіб 
(11,9%)
Національний медичний 
університет – 46 осіб (10,4%)
Вінницький національний 
медичний університет – 43 
особи (10,3%)
Національна медична академія 
післядипломної освіти – 44 осіб 
(9,8%)

До категорії 10% лікарів-інтернів, які показали найвищі результати, 
увійшло 473 особи. 
5 ВНЗ з найбільшою кількістю таких інтернів:

* - від всіх інтернів
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Така різниця в результатх, за нашою думкою, пов’язана із дефектами в базі 
Крок-3 і їхнім створенням  на основі українських підручників, які, імовірно, 

відрізнялись від англомовних. Саме внаслідок цього стратегіею НМУ на 2018 
рік, яка була прийнята Вченою радою в вересні 2017 р., визнаний  перехід до 

викладання по базових англомовних міжнародних підручниках до кінця 2017/2018 
навчального року.

Новації ІПО надані на рис

- Відкрито центр симуляційного навчання і придбані нові   
фантоми (координатор – ас. М.А. Омельчук)
■ Пройшли навчання:

■ всі інтерни (12 год.) – 637 осіб
■ студенти: електив BMS (20 год.) – 108 осіб,

тренінг – 238 осіб
■ Протестовано лікарів Стоматцентру – 260 осіб

- Збільшено обсяги та розширено спектр (+54%) 
спеціальностей післядипломної підготовки лікарів в 
форматі спеціалізації, передатестаційних циклів, ТУ

НОВАЦІЇ ІПО – 2017 
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Елективний курс «Базові реанімаційні заходи» 
для І курсу студентів медичного факультету 
№4.

120 годин (20 аудиторних)
108 студентів

Всього навчання у тренінговому центрі 
пройшли:

інтернів – 637 осіб (обов'язковий 12-
годинний практичний курс для всіх 
медичних спеціальностей)
студентів – 346 осіб (238 з яких пройшли 
курс у вільний від навчання час)
викладачів кафедр ІПО (за їх власним 
бажанням) – 36 осіб 
співробітників стоматологічного медичного 
центру – 260 осіб (протестовано)

Координатор проекту – асистент кафедри 
хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ПО, 
тренер Європейської ради реанімації
ОМЕЛЬЧУК М.А.
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7 станцій для перевірки:
Невідкладна допомога
Передопераційний огляд
Анестезія
Післяопераційний період
Респіраторна підтримка
Акушерство
Практичні навички

Стандартизована оцінка на кожній станції: всього 72 оцінки від 0 до 2 балів. 
Стандартні пацієнти - студентів-гуртківців кафедри
Технічне оснащення екзамену: симуляційний комплекс манекен-комп’ютер-
наркозний апарат Sim Man, 2 симуляційні манекени Adult life support, фантоми для 
катетеризації центральної, периферичної вен, артерії, фантоми для спінальної та 
епідуральної анестезії, манекен важкої інтубації, дефібрилятори, апарати
респіраторної підтримки, кардіомонітори, насосні станції тощо

ВСЬОГО: 9 манекенів та фантомів, 9 стандартних пацієнтів (6 студентів-гуртківців, 
2 старших лаборанта та клінічний ординатор), 8 викладачів кафедри
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Для оцінювання лікарів-інтернів були 
розроблені спеціальні оціночні листи
Максимальна кількість балів 70*2=152
Мінімальна кількість балів 53 (70% та більше
1 бал за 1 запитання)
Результати іспиту:
Менше 53 балів – незадовільно – 5 лікарів-
інтернів, з них 3 лікаря-інтерна за 
спеціальністю Медицина невідкладних станів, 
які перескладали державну атестацію
53-75 балів - задовільно – 3 лікаря-інтерна
75-125 балів – добре – 6 лікарів-інтернів
125 балів та більше – відмінно – 3 лікаря-
інтерна
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За ініціативи та підтримки Міжнародного Комітету 
Червоного Хреста на замовлення Міністерства юстиції 
України підготовано курс тематичного удосконалення з 
проблем кардіологічної допомоги для лікарів 
пенітенціарної служби (доц. Андрєєв Є.В. – каф. 
Внутрішньої медицини №2, ас. Омельчук М.А. - ІПО)
■ 2017 р. – пройшло підготовку 2 групи слухачів
■ 2018 р. – заплановано 3 групи слухачів
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3.3. Ефективне використання 
наукового потенціалу закладу, 
виходячи з нагальних потреб галузі; 
удосконалення інфраструктури 
наукових підрозділів закладу, 
спрямоване на забезпечення 
розвитку пріоритетних напрямів 
медичної, фармацевтичної науки; 
виконання державних освітянських 
програм в галузі вищої медичної і 
фармацевтичної освіти.

НМУ здійснює ефективну 
науково-дослідну роботу, в т.ч. на 
госпрозрахункових засадах, відповідно 
до Стратегічних пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності на 2011-2021 
роки згідно Закону України від 8 
вересня 2011 року №3715-VI «Про 
пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні»), Закону України 
«Про пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки» від 11.07.2001 р. 
№2623-III та постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження 
переліку пріоритетних тематичних 
напрямів наукових досліджень і 
науково-технічних розробок на період 
до 2020 року» від 07.09.2011 р. №942.

В університеті проводяться наукові 
дослідження за основними напрямами:

– розробка нових патогенетично 
обґрунтованих підходів до лікування 

серцево-судинних захворювань, а 
також діагностики і профілактики їх 
ускладнень; нових  медичних технологій 
в кардіології та ревматології;

– обґрунтування сучасних стратегій 
розвитку охорони здоров’я України 
з урахуванням міжнародного та 
європейського досвіду;

– науково-методичний супровід 
створення і впровадження системи 
підготовки лікарів за спеціальністю 
«загальна практика - сімейна 
медицина»;

– діагностика, лікування та 
профілактика захворювань шлунково-
кишкового тракту та органів 
гепатобіліарної системи (виразкова 
хвороба шлунка, жовчнокам’яна 
хвороба, гострий панкреатит та ін.), а 
також раку підшлункової залози;

– діагностика, лікування та 
профілактика діабету;

– 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 ґрунті, вивчення впливу 66



важких металів, отрутохімікатів та ін. на 
здоров’я людини);

– питання патогенезу, діагностики 
та лікування захворювань пародонта, 
слизової оболонки ротової порожнини, 
профілактика стоматологічних 
захворювань (захворювання 
пародонта, профілактика і лікування 
карієсу, імплантологія, остеоінтеграція, 
протезування в стоматології);

- актуальні проблеми діагностики 
та лікування інфекційних захворювань 
та імунодефіцитних станів; важливіші 
питання діагностики та лікування в 
урології, при захворюваннях органів 
зору, шкіри, нервових хворобах та ін.; 
Удосконалення діагностики 

– науково-методичні засади 
оптимізації навчання та виховання 
студентів медичних навчальних 
закладів.

Bчені університету беруть участь 
у роботі Наукових рад при Президії 
НАМН України (з теоретичної та 
профілактичної медицини, клінічної 
медицини), до складу груп експертів 
МОЗ України. 

У звітному році в НМУ працювало 
1328 науково-педагогічних працівників, 
в т.ч. 19 академіків та член-
кореспондентів державних академій, 
з яких: 5 академіків НАМН України, 
2 академіки НАН України, 1 академік 

НАПН України, 10 член-кореспондентів 
НАМН України, 3 член-кореспондентів 
НАПН. 

В університеті працюють 212 
докторів наук, з них професорів – 168; 
кандидатів наук – 878, з них доцентів 
– 410. Функціонують потужні наукові 
школи кардіології, фармакології, хірургії, 
нейрохірургії, щелепно-лицевої хірургії, 
акушерства та гінекології, гігієни та 
епідеміології, стоматології, гістології та 
ембріології, педіатрії.

В університеті щорічно видається 
9 фахових видань. Співробітники 
університету є членами редакційних рад 
і колегій понад 50 наукових фахових 
видань.

В науковому процесі задіяні 
працівники 87 кафедр і 2 НДІ.  В 
2017 році вони виконували 13 НДР за 
кошти Держбюджету України (в тому 
числі фундаментальні – 3, прикладні 
– 10), 101 ініціативно-пошукову НДР, 
та 61 НДР на підставі господарських 
договорів. 

Кошторис НДР у 2017 р. склав 
бюджетних НДР – 3,96 млн. грн., 
господарсько-договірних НДР – 48,3 
млн. грн., що значно більше, ніж в 2016 
році.  
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Відділом організації науково-дослідних робіт 
розглянуто результати  проміжних звітів про 
виконання науково-дослідних робіт; звіти із 
завершених 28 НДР було прийнято комісійно, 
з відзначенням найкращих за інтегративними 
показниками. 

За даними заключних та перехідних звітів НДР у 
2017р. науковцями НМУ опубліковано 26 монографій, 
13 методичних рекомендацій, 35 інформаційних 
листів, 2035 статей в наукових виданнях (серед яких 
1283 – в журналах ДАК МОН України, 70 в журналах 

Scopus), 1400 абстрактів (в тому числі 68 – англійської 
мовою), подано 74 пропозицій до включення в перелік 
наукової (науково-технічної) продукції, призначеної 
для впровадження досягнень медичної науки у сферу 
охорони здоров’я. Зроблено 1907 доповіді на з’їздах, 
конференціях, семінарах, у т.ч. 215 усних доповідей 
за кордоном англійською мовою, 147 постерних 
доповідей за кордоном англійською мовою. 
Показники відповідають середнім значенням за 2016 
рік, відзначається тенденція до збільшення пропорції 
публікації в журналах, що індексуються в Scopus. 

НАУКА: ПРОДУКТИВНІСТЬ 

Наукова продукція 2015 2016 2017

Публікації в журналах Scopus 54 67 70

Доповіді за кордоном 256 271 215

Патенти/в т.ч. на винаходи 196/30 136/22 105/5

Монографії 66 43 26

Гігієнічні нормативи 524 681 1071
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В 2017 році НМУ із показником 30 індекса Гірша (за Scopus) продовжує 
посідати 3 місце в рейтингу медичних ВНЗ України.

Збільшилась кількість і питома вага кафедр з індексом Гірша ≥ 5 за рахунок 
зменшення  таких, які не мають індекса гірша

21 
(24%)

31 
(36%)

35 
(40%)

2017 р.

Індекс Гірша 0

Індекс Гірша ≥5

Індекс Гірша <5

2016 р.2015 р.
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Протягом 2017 року   продовжувалася плідна 
співпраця наукових підрозділів НМУ (кафедр, НДІ 
Експериментальної та клінічної медицини, Інституту гігієни 
та екології) з науковими установами України і зарубіжних 
країн щодо виконання усіх видів науково-дослідних робіт.

Зокрема, наукове комплексування підтверджено 
угодами з 124 науковими та освітніми закладами, у т.ч. 
із 24 інститутами НАН України, 28 інститутами НАМН 
України, 17 університетами і академіями.

Продовжується співпраця з університетом Сан-
Паоло (Бразилія) в галузі щелепно-лицьової хірургії, з 

Каролінським Інститутом (Швеція) в галузі епідеміології, 
ендокринної хірургії, пластичної та реконструктивної 
хірургії, з Каліфорнійський Університетом (США) в галузі 
пластичної хірургії, з Ягелонським Університетом (Польща) 
в галузі освіти та науки. 

В 2017 році між Національним медичним університетом 
імені О.О. Богомольця та Національним технічним 
університетом України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» було підписано Угоду про 
створення Міжуніверситетського навчально-наукового 
центру. 

СПІВПРАЦЯ З НТУУ КПІ імені І. СІКОРСЬКОГО

■Підписано договір про наукову 
співпрацю між закладами  

■Створено міжуніверситетський
науковий-навчальний  центр 
біомедичної інженерії 

■5 доповідей на І сумісній науково-
практичній конференції “Сучасний стан 
та перспективи біомедичної інженерії” 
(Київ, 21-22 квітня 2017 року)

■Створюється сумісний  журнал  
“Біомедична інженерія і технологія”

■Участь в міжуніверситетському Семінар 
з біомедичної інженерії (30.08.2017) 

■Подано 4 спільні публікації, в т.ч. 
1 – за кордон
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Вагомі та перспективні розробки 
і технології, які запропоновано 
науковцями НМУ, дістали високу 
оцінку на міжнародній виставці. 
НМУ взяв активну участь в роботі 
8-го Міжнародного медичного 
форуму, що проводився 25-27 квітня 
2017р.: кафедрами університету 
були представлені перспективні для 
трансферу технологій розробки. 
Співробітниками НМУ було проведено 
конференцію «Трансфер медичних та 
стоматологічних технологій в охорону 
здоров’я України», учасниками якої 
були 16 кафедр НМУ, отримано 
дипломи виставки та сертифікати. 

 Співробітники НМУ організували 
та провели 72 науково-практичних 
конференцій і  форумів. Серед них 
VIII Міжнародний семінар студентів 
та молодих вчених, присвячений 
Всесвітньому дню боротьби з раком 
(VIII International Students’ and Young 
Scientists’ Seminar dedicated to The 
World Cancer Day) (02.02.17), дводенна 
Національна конференція «Елімінаціїя 
кору й краснухи в Україні: виклики та 
шляхи вирішення» (21.02.17), Вища 
медична освіта: сучасні виклики та 
перспективи» (02.03.17), Круглий 
стіл «Всесвітній день боротьби з 

туберкульозом» (24.03.17), Науково-
практична конференція з міжнародною 
участю «Інфекційні захворювання у 
дітей. Сучасний погляд на діагностику, 
лікування та профілактику» (30.03.17), 
тридцять дев’яті читання, присвячені 
пам’яті академіка О.О. Богомольця 
(23.05.2017).

 Значний обсяг наукової роботи 
виконувався в Науково-дослідному 
інституті  (НДІ) експериментальної та 
клінічної медицини, який був створений 
в 2015 р. Основним напрямком його 
діяльності  є забезпечення сучасної 
експериментальної, лабораторної 
та дослідницької бази для наукової 
та навчально-методичної діяльності. 
У складі НДІ, зокрема, функціонує 
лабораторія   імунології та молекулярної 
біології, яка оснащена комплексом 
для імуноферментного аналізу 
(аналізатор  RT-2100C) та проточним 
цитофлуориметром COULTER EPICS  
XL. На ПЛР- ампліфікаторі в режимі 
реального часу Applied Biosystems 7500 
RealTime PCR System (США) виконують 
дослідження поліморфізмів нуклеотидів 
і експресії мікроРНК.  

В 2017 році в НДІ експериментальної 
та клінічної медицини виконувалося за 
кошти державного бюджету – 5 НДР, 
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завершено – 3.    На базі лабораторій 
інституту створено робочі місця для 
наукової роботи студентів, де протягом 
звітного періоду працювало 240 
студентів. 

Студентами-гуртківцями НДІ 
зроблено 9 доповідей на конференціях, 
з них 5 здобули 1 та 2 місце.

В 2017 році наукове співробітництво 
НМУ  здійснювалося  з наступними 
замовниками господарчо-договірних 
тем: ТОВ «Дюпон Україна», ТОВ «ВР 
АГРОСОЛЮШІОНС», ТОВ «БАСФ 
Т.О.В.», ТОВ «НУФАРМ Україна», ЗАТ 
«Август-Бел», Білорусь,  ТОВ-ФІРМА 
«Агрохімпак», ТОВ «АЛЬФА ХІМГРУП», 
ТОВ «БАЙЄР», ТОВ «НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «КВАДРАТ», 
ТОВ «ГЛОБАЛ-АГРОТРЕЙД», Компанія 
«ЮПЛ Юереп Лтд.», Компанія 
АДАМА Агрікалчер Б.В., Амстердам 
(Нідерланди), ШаффхаузенБранч, 
Швейцарія, ТОВ «Сидера-Агро», ТОВ 
«Техноторг-Дон», Компанія «ЕНТОСАВ 
ЛТД. Дезінфекція очисних споруд і 
управління послугами промисловості, 
торгівлі», Турція, ТОВ «Екіпрод», 
Компанія «Аріста ЛайфСайенс» 
С.А.С., Франція, ТОВ «АГРОМАКСІ», 
«АГРОХОЛДИНГ РУНО», ІП «НВФ 
«ЄВРОКОНСАЛТ», ТОВ «ГЛОБАЛ 
КЕМІКЕЛ ГРУП», ТОВ «Сингента», 
ТОВ «ВЕЛТРЕЙДІНГ», ТОВ «ВІОЛА 

МЕДТЕХНІКА», ТОВ «АГРОКС ПАК 
ПЛЮС», ТОВ «АВ-2000»,    ФО-П 
Болтовська О.В., ТОВ «ВІ АЙ КОМ», 
ФМС КЕМІКЛ ІНТЕРНЕШНЛ АГ, яка 
діє через Представництво «ФМС 
Кемікл Інтернешнл АГ», ТОВ «АЛЬФА 
СМАРТ АГРО», ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ 
АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД», ТОВ 
«ФІРМА «ЗЮДПАК Україна», ДОЧІРНЄ 
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ 
ІНВЕСТИЦІЄЮ «САНТРЕЙД», ТОВ 
«ТЕРМОКОМПЛЕКС», ПП «АГРО-
АДМІРАЛ», ТОВ «БІОНАСЕРВІС 
ПЛЮС», ТОВ «НВК УКРАСЕПТИКА», 
ТОВ «Сімейний Сад», ТОВ «ВАССМА 
КЕМІКАЛ», ТОВ «АГРО ТЕРРА 
РЕНЕСАНС», ТОВ «АГРІ САЄНСИЗ 
Україна»,  ТОВ «ОРГАНІК ГРЕЙН»,  ТОВ 
«А-РАЙС»,  ПрАТ «Агріматко-Україна», 
МАК ГмбХ Агрікалтурал Продуктс, 
Німеччина, Приватне підприємство 
«Сіті Пайп Інжиніринг»,  ЮПЛ Юереп 
Лтд,  Компанія «Лабораторії Гоемар» 
С.А.С., Франція, ТОВ «АГРОФЛЕКС», 
ТОВ «ТЕРРАВIТА Україна», ТОВ 
«Адама Україна», ФМС Кемікл 
Інтернешнл АГ, Швейцарія, Компанія 
Усі Юніткем Ко, Лтд, Китай, ТОВ 
Грін Експрес, ТОВ «А-РАЙС», ТОВ 
«АГРІНОВА СОЛЮШИНЗ», ТОВ 
«Сожам Україна», ПП «ТИКВА», ПП 
«Онтаріо»,  ТОВ «Холдингова компанія 
«Адванс»,  ТОВ «АГРО-СТАР 2013», 73



ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРЕПАРАТИВНИХ ФОРМ», ТОВ «ТД 
«САНІТАРНИЙ ЩИТ УКРАЇНИ», ТОВ 
«ВП «ЕВОЛЮШН», ТОВ «АГРО-ЄВРО 
КОНСАЛТИНГ», ТОВ «Зелена Лінія», 
ТОВ «АЛЬФА СМАРТ АГРО», ПО 
«Євтушенко Євгеній Віталійович», ТОВ 
«Холдингова компанія «Адванс»,  ТОВ 
«УКРАЇНСЬКІ ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ЛТД», ТОВ «КСГ «Дніпро», ТОВ «НВК 
«АГРОЕКОЛОГІЯ». 

Виконання цих робіт дало змогу 
розробити та затвердити в МОЗ 
України 618 гігієнічний норматив вмісту 
пестицидів у сільськогосподарській 
продукції та регламентів безпечного 
їх застосування. З них: максимально 
допустимих рівнів (МДР) – 277, 
допустимих добових доз (ДДД) – 3, 
строків очікування – 111, строків виходу 
– 227. Опубліковано 57 методичних 
вказівок у 5 збірниках Методичних 
вказівок з визначення мікрокількостей 
пестицидів в харчових продуктах, кормах 
та навколишньому середовищі (№№92, 
93, 94, 95, 96) / Міністерство екології та 
природних ресурсів України. 

Комісія питань біоетичної експертизи 
та етики наукових досліджень, яка 
функціонує протягом 13 років, в 2017 
році  провела 7 засідань. Під час них   
було розглянуто біля 50 протоколів 
досліджень різних   напрямків. 

 Комісією проводиться Антиплагіатна 
перевірка академічних текстів за 
допомогою програмного забезпечення  
StrikePlagiarism. В 2017 році виконано  
95 перевірок  файлів монографій, 
підручників, посібників, наукових 
статей, кандидатських та докторських 
дисертацій. Виявлено понадпорогові 
співпадіння подібності символів, 
слів, словосполучень та речень в 
академічних текстах в 3 випадках.  

Для  студентів, викладачів та 
науковців НМУ під час  засідань етичної 
комісії були проведені семінари з 
питань біоетики: «Біоетичні проблеми 
сучасного спорту» (25.04.2017 р.), 
«Біомедичні та біоетичні проблеми 
ожиріння» (28.03.2017 р.), «Соціально-
етичні, біомедичні та медико-
технічні аспекти лікування гострого 
панкреатиту» ( 7.11.2017 р.).  

У відділі інтелектуальної власності 
та трансферу технологій науково-
дослідної частини проводилася 
експертиза наукових праць, що 
пропонувалися до друку, з виявлення 
патентоздатних технічних рішень. В 
результаті було оформлено та подано 
у 2017 році в Укрпатент 105 заявок, в 
т.ч. 5 заявок на винаходи. Університет 
отримав 61 охоронних документів на 
корисну модель, серед них 1 патент 
України на винахід.  74



В 2017 році підготовлено та 
опубліковано методичні рекомендації 
щодо правил оформлення патентних 
заявок.

Відділом наукової роботи студентів 
науково-дослідної частини проводиться 
робота з координації студентської 
науки. Університет був призначений 
МОН України відповідальним 
у проведенні Всеукраїнських 
студентських олімпіад за 6 напрямками: 
«Внутрішня медицина (терапія)», 
«Хірургія», «Педіатрія», «Гігієна», 
«Медична хімія», «Медична біохімія».  

Підсумки Всеукраїнської студентської 
Олімпіади у 2016-2017 навчальному 
році наведені на рис.

РЕЗУЛЬТАТИ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 
СТУДЕНТСЬКИХ ОЛІМПІАД У 2015-2017 рр. 
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КІЛЬКІСТЬ НАГОРОД ВСЕУКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ 
ОЛІМПІАД У 2017 р. СЕРЕД ВМНЗ УКРАЇНИ 
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Вперше на базі університету затверджено проведення Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 2017р. на кращу студентську наукову роботу з клінічної, 

фундаментальної та профілактичної медицини англійською мовою. 
Результи Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016-2017 навчальному році 
представлені на рис.   

РЕЗУЛЬТАТИ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Розподіл призових місць НМУ імені О.О. Богомольця
у ВКСНР з 2014 по 2017 рр. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ У 2016-2017 н.р
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В 2017 році в НМУ була започаткована традиція проведення Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Цікаві клінічні випадки» 

ANNUAL YOUNG MEDICAL SCIENTISTS’ CONFERENCE 2017

■ 27-29 жовтня 2017 р.
■ Перша повністю англомовна 

студентська наукова конференція 
■ Понад 120 абстрактів із медичних ВНЗ 

України та з закордону 
■ 92 вільних слухача
■ 3 відкриті лекції
■ 12 майстер-класів
■ 11 секційних засідань

ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, ІНТЕРНІВ ТА 
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ЦІКАВІ ВИПАДКИ В КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ»

■ Вперше проведена 30 січня 2017 р.
■ Єдина подібна на теренах України
■ 57 учасників
■ 86 вільних слухачів
■ 6 секцій
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На 5 секціях цієї конференції було 
представлено 57 клінічних випадків із 
різних галузей медицини із загальною 
кількістю учасників студентів та 
молодих вчених понад 330.

Продовжилась започаткована 
в 2016 році  традиція проведення 
Грантових конференцій студентів 
НМУ імені О.О. Богомольця. В цьому 
році 8 конкурсантів змагалися за два 
гранти на виконання наукових робіт в 
розмірі 45 000 грн. кожен. Перемогли    
проекти «Вивчення реакції сполучної 
тканини у щурів при підшкірному 
ендопротезуванні за різних умов 
антисептичної обробки імплантів» та  
«Ризик гепатотоксичних реакцій під час 
лікування туберкульозу в залежності від 
генотипу цитохрому Р450 2Е1(СYP2E1)»  

27-28 жовтня 2017 року на базі 
НМУ імені О.О. Богомольця вперше 
була проведена виключно англомовна 
«Міжнародна конференція молодих 
науковців 2017» (Annual Young Medical 
Scientists` Conference 2017 (AYMSConf 
2017).  Кількість учасників склала 
більше 200.  

Серед нових ініціатив слід відмітити 
організацію циклів безперервної 
наукової освіти для членів СНТ імені 
О.А. Киселя та молодих науковців 
університету, за такими напрямками: 
«Статистичні дослідження в медицині 

та біології. Використання статистичних 
пакетів комп’ютерних програм 
SPSS та STATISTICA», «Електронні 
та бібліографічні джерела медико-
біологічної інформації», «Основи 
патентного захисту медичної наукової 
інформації», «Правила оформлення 
наукових статей до публікації в Україні 
та в журналах, індексованих в Thomson 
Reuters, Scopus».

 Відділом наукової роботи студентів 
скоординована робота СНТ імені О.А. 
Киселя щодо організації і проведення 
30 наукових форумів: 7 наукових 
конференцій, 6 Всеукраїнських 
студентських олімпіад, 2 Всеукраїнські 
етапи конкурсу-захисту студентських 
наукових робіт, 17 майстер-класів, 
2 наукових конкурси. В університеті 
функціонує 76 студентських наукових 
гуртків, які провели понад 400 засідань 
та об’єднали в своїй роботі більш 550 
членів СНТ.

 В університеті функціонує Наукова 
координаційна рада. Згідно з її планом 
роботи НКР за 2017р. проведено 7 
засідань. Розглянуто теми дисертацій 
на здобуття наукового ступеня доктора 
наук 5 здобувачів, з них 2 роботи 
рекомендовані до затвердження 
на Вченій раді університету, 3 - 
рекомендовано доопрацювати 
згідно із зауваженнями членів Ради. 80



Обговорено та рекомендовано до 
затвердження:  проект  Положення 
про порядок підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії 
поза аспірантурою у НМУ імені О.О. 
Богомольця; зміни до  Положення про 
товариство молодих вчених. Проведено 
на засіданні НКР: конкурс на кращу 
кандидатську дисертацію;  грантова 
конференція студентів 2017 р.; конкурс 
тем науково-дослідних робіт (10 НДР), 
що плануються в 2018  році за кошти 
Держбюджету.  
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3.4. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів 
наук) відповідно до затверджених планів. Атестація наукових, науково-педагогічних кадрів 
(професорів, доцентів, наукових співробітників) згідно з кадровими потребами закладу

Підготовка аспірантів в НМУ імені О.О. Богомольця здійснюється за 8 спеціальностями: (21 Стоматологія, 
222 Медицина, 225 Медична психологія, 226 Фармація, промислова фармація, 228 Педіатрія, 229 Громадське 
здоров’я, 011 Освітні, педагогічні науки, 015 Професійна освіта, що включають 44 спеціалізації.

В університеті станом на 01.01.2018 р. навчається 163 аспіранти, з них – 17 іноземних громадян і 2 
докторанти.  

ПІДГОТОВКА В АСПІРАНТУРІ (станом на грудень)

Контингент 2014 2015 2016 2017
Аспіранти 138 152 175 163

в т.ч. бюджет –
українці

109 122 135 133

в т.ч. контракт –
українці

12 10 14 13

в т.ч. іноземці 17 20 26 17

Докторанти 2 2 2 2

З 2016 р. прийом в магістратуру припинено
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За підсумками виконання плану 
підготовки науково-педагогічних кадрів 
у 2017 р. на кафедрах університету 
було підготовлено 21 докторів та 55 
кандидатів наук (з них: 14 аспірантів 
– громадян України, 3 аспіранти – 
іноземні громадяни, 13 здобувачів). 
Затверджено Атестаційною колегією 
МОН України відповідно 10 докторських 
та 39 кандидатських дисертацій (з них: 
10 аспірантів, 7 здобувачів). 

Відділом аспірантури та 
докторантури організовано та 
проведено  другий поспіль прийом 
аспірантів на навчання в аспірантурі 
вже за ліцензованими програмами 
підготовки докторів філософії. 

В 2017 році на навчання в 
аспірантуру зараховано:

 – аспірантів – громадян України  
– 45 осіб, в тому числі очної денної 
форми навчання – 20  (в тому числі 
3 особи – контракт),  очної вечірньої 
форми навчання – 22 особи, заочної 
(дистанційної) форми навчання – 3 
особи (контракт);

– аспірантів – іноземних громадян – 6 
осіб (всі – очна денна форма навчання).

На навчання до докторантури  у 2017 
р. зарахована – 1 особа.

В 2017 році завершили навчання в 

аспірантурі 36 осіб бюджетної форми 
навчання, які подали дисертації на 
розгляд до спеціалізованої ради 
або захистили дисертаційні роботи 
протягом 2017 року. В 2017 році 
аспірантами НМУ захищено 14 
дисертацій.

В 2017 році 13 здобувачів 
університету поза аспірантурою 
захистили кандидатські дисертації.

Всього за планом підготовки 
науково-педагогічних кадрів на 2018 та 
подальші роки передбачено підготовку 
82 докторських та 379 кандидатських 
дисертації (з них:145 аспірантів – 
громадян України, 17 аспірантів – 
іноземних громадян, 108 здобувачів), 
у т.ч. у 2018 р. – 16 докторських та 
91 кандидатських дисертації (з них: 
31 аспірантів – громадян України, 5 
аспірантів- іноземних громадян, 15 
здобувачів). 

В університеті функціонують 8 
спеціалізованих вчених рад по захисту 
кандидатських і докторських дисертацій 
за 19 спеціальностями, в яких протягом 
2017 року захищено 55 дисертацій, в 
т.ч. 14 докторських та 41 кандидатська. 
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 Три спеціалізовані вчені ради пройшли перереєстрацію, дві проходять 
перереєстрацію у МОН України зараз. 

Попередній розгляд дисертацій здійснювали 15 апробаційних рад із 40 
спеціальностей медичних, біологічних, фармацевтичних та педагогічних наук.

Показник 2014 2015 2016 2017

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ 
РАД

7 8 8 8

ЗАХИЩЕНО ДИСЕРТАЦІЙ 

ВСЬОГО 58 57 69 55

в т.ч. докторських 5 8 15 14

в т.ч. кандидатських 53 49 54 41

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ СПІВРОБІТНИКАМИ НМУ

кандидатських / 
докторських

26 / 3 20  / 3 24  / 8 20  / 8

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ 
І ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ СПІВРОБІТНИКАМИ НМУ
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3.5. Організація підвищення кваліфікації 
та перепідготовки наукових, науково-
педагогічних працівників і спеціалістів закладу, 
їх економічного, правового і професійного 
навчання безпосередньо в закладі або на 
договірних засадах в інших закладах та 
установах згідно з планами, затвердженими 
МОЗ; проведення особистого підвищення 
кваліфікації або перепідготовки протягом терміну 
дії Контракту, але не рідше одного разу на п’ять 
років

Відповідно до наказу НМУ імені О.О. Богомольця 
від 19 грудня 2016 р. №799 «Про реорганізацію 
факультету підвищення кваліфікації викладачів вищих 
медичних навчальних закладів» в структурі Інституту 
післядипломної освіти Університету було створено 
навчально-науковий центр неперервної професійної 
освіти. 

24 штатні одиниці науково-
педагогічних працівників
Цикли підвищення кваліфікації 
викладачів
Застосування дистанційних форм 
навчання
Співпраця з лікувальними 
закладами

Навчально-науковий центр 
неперервної професійної освіти

24 
ставки 

НПП

Частини
ставок з 
різних

кафедр 

Ставки 
кафедри

педагогіки
та 

психології
ПО
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Метою його діяльності   є підвищення 
рівня професійної компетентності 
науково-педагогічних співробітників, 
лікарів, провізорів та інших фахівців; 
дослідження сфери професійної освіти 
лікарів та провізорів як цілісного 
суспільного феномену зі впровадження 
одержаних наукових результатів у 
практику професійної підготовки 
лікарів  та викладачів вищих медичних 
навчальних закладів.

 
Зі створенням навчально-наукового 

центру неперервної професійної освіти 
відбулася докорінна реорганізація 
формату курсів підвищення кваліфікації.  

Вченою радою Університету 
затверджено новий навчальний 
план та програму довгострокового 
підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників  тривалістю 
108 академічних годин на основі 
очно-заочної моделі і дистанційного 
навчання.

1. Створено сучасний навчально-науковий центр 
неперервної професійної освіти. В ньому розроблено 
програми і проведено цикли для викладачів: 
■ 8-мигодинні: “Тестові завдання множинного вибору”

“Сучасна лекція”
“ОСКІ”

■ Повний очно-заочний цикл підвищення кваліфікації 
викладачів

2. Відкрито Центр неперервної професійної освіти 
анестезіологів Європейської асоціації і проведено 
перший цикл

НОВАЦІЇ  ІПО – 2017 
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Також у відповідності до 
наказу по НМУ від 02.10.2017 
за № 585 навчально-науковий 
центром неперервної 
професійної освіти розпочаті 
цикли короткотривалих (8 
годинних) курсів тематичного 
удосконалення для викладачів  
з трьох напрямків – «Сучасна 
лекція»,  «Тестові завдання 
множинного вибору» і «ОСКІ». 

НОВАЦІЇ – 2017 (наказ №585 від 02.10.2017 р.) 

ПРОЕКТ “ЛЕКЦІЇ”
■ Центром неперервної професійної освіти викладачів ІПО 

проведено 6 тренінгів (по 8 год.) для 180  викладачів
■ закуплено набори  “клікерів” з програмним 

забезпеченням для інтерактиву
■ наказ №14 від 17.01.2018 р. регламентує перехід на 

оновлений стандарт лекції з 29.01.2018 р.

НОВАЦІЇ – 2017 (НАКАЗ №585 від 02.10.2017 р.) (2)

ПРОЕКТ “ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТИПУ А”
■ Центром ІПО проведено 5 тренінгів (по 8 год.) зі 

створення тестів STEP/КРОК для 150 викладачів

ПРОЕКТ “ОСКІ”
■ проведено 3-хденний англомовний тренінг з ОСКІ для 

30 викладачів з д-р Міхалом Новаковські (Ягелонський
університет), членом ради AМEE

■ визначено блупрінт для ОСКІ – 1 “медицина”
■ Центром ІПО розпочато 8-мигодинні тренінги з ОСКІ 

для викладачів (по 8 годин)
■ розпочато ремонт “ОСКІ-центру” в морфологічному 

корпусі (закінчення в травні)
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ТРЕНІНГ З ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОЇ ЛЕКЦІЇ
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ТРЕНІНГ З НАПИСАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 
МНОЖИННОГО ВИБОРУ

89



Великий інтерес слухачів  викликав проведений навчально-науковим Центром 
неперервної професійної освіти перший курс освітнього центру Європейської 

асоціації анестезіологів 

ПЕРШИЙ КУРС ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ 
АНЕСТЕЗІОЛОГІВ у НМУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
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Атестацію, цикли ПАЦ, ТУ, 
спеціалізації та стажування лікарів 
пройшли 227 співробітників клінічних 
кафедр НМУ. Не мають лікарської 
категорії лише молоді спеціалісти.

Важливою програмою розвитку 
НМУ є удосконалення володінням 
англійською мовою викладачів. Задля 
цього з 2016 р. в НМУ діє співпраця 
із British Council  для сертифікації 
науково-педагогічних кадрів. 
Результати надані на рис. 

Тестування APTIS 2016 2017

• кількість осіб 90 124

• у т. ч. отримали ≥ В2 56 81

• витрачено грошей (грн) 127 500 150 000

Навчання на курсах 2016 2017

• кількість осіб - 28

• витрачено грошей (грн) - 316 800

ПРОГРАМА З BRITISH COUNCIL

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ, ЯКІ СКЛАЛИ ІСПИТ І 
ОТРИМАЛИ СЕРТИФІКАТИ APTIS
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3.6. Впровадження і використання 
в педагогічному, науковому і 
консультативно-діагностичному 
та лікувально-профілактичному 
процесах передових наукових 
технологій та розробок.

Проведення лікувально-
консультативної роботи забезпечується 
наявністю достатньої кількості 
клінічних баз, їх відповідним кадровим 
забезпеченням, організацією клінічної 
роботи та належним оснащенням, у 
т.ч. дороговартісним обладнанням, яке 
щорічно поповнюється новітнім.  

В структурі НМУ імені О.О. 
Богомольця функціонують 58 клінічних 
кафедр та підрозділів, які розташовані 
на 157 клінічних базах в лікувально-
профілактичних закладах різних форм 
власності 

Показники діяльності 2015 2016 2017

КЛІНІЧНІ КАФЕДРИ 59 58 58

КЛІНІЧНІ БАЗИ 147 151 157

■ в середньому на клінічну 
кафедру 2,5 2,6 2,7

ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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Ліжковий фонд медичних закладів, 
на базі яких проводиться клінічна 
робота співробітниками закладу, 
становить більше 9 тис. ліжок. На 
клінічних базах кафедр університету, які 
проводять лікувально-консультативну 
роботу за участю співробітників 
клінічних кафедр університету щорічно 
лікується близько 150 тис. хворих, 
проводиться до 70 тис. оперативних 
втручань, приймається 15 тис. пологів, 
виконано майже 120 тис. діагностичних 
процедур.

На клінічних кафедрах та підрозділах 
НМУ зосереджено потужний кадровий 
потенціал: 156 професорів та докторів 
медичних наук, 257 доцентів, 588 
кандидатів медичних наук.   

Членами експертних рад МОЗ 
України на теперішній час працюють 
17 наших співробітників. Постійною 
є участь співробітників Університету 
у чергуванні за викликами обласних 
центрів екстреної консультативної 
медичної допомоги.  

Стоматологічний медичний центр.  
В складі НМУ імені О.О. Богомольця 
протягом  10 років працює  потужна 
навчально-лікувальна установа – 
Стоматологічний медичний центр. 
Він надає висококваліфіковану 

та спеціалізовану амбулаторну 
консультативно-лікувальну допомогу 
населенню міста Києва та всіх регіонів 
України, є основною клінічною базою 
стоматологічного факультету і кафедри 
стоматології Інституту післядипломної 
освіти НМУ. 

   Кількість відвідувань пацієнтів за 
рік – 224104, в тому числі дітей – 35702. 
В анестезіологічному відділенні під 
загальним знеболенням в амбулаторних 
умовах проліковано  1,5 тис. осіб. 
Щоденно Стоматологічний медичний 
центр НМУ приймає та консультує 
більше 700 пацієнтів.  Лікувально-
діагностичний процес забезпечується, 
зокрема,  рентгенологічним відділенням 
з 5 рентгенологічними апаратами, 
анестезіологічним відділенням з повним 
сучасним оснащенням, зуботехнічною 
лабораторією на 73 робочих місця.  
В цьому році  розпочала роботу 
унікальна лабораторія комп’ютерного 
моделювання та цифрової стоматології, 
яка є єдиною такою лабораторією 
серед всіх державних стоматологічних 
закладів країни.

    В  67 навчально-лікувальних 
кабінетах  встановлено 271 
стоматологічна установка. В цьому році 
додатково відкрито 2 фантомних класи, 
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в яких встановлено 36 
фантомів (12 дитячих та 24 
дорослих).

  В стоматологічному 
медичному центрі на 
безоплатній основі 
проведено стоматологічне 
лікування понад 1300 
учасників АТО та членів 
їх родин, в тому числі із 
застосуванням складних 
методів протезування 
із опорою на дентальні 
імплантати.

В 2017 році в Центрі 
створена нова електронна 
реєстратура та локальна 
комп’ютерна мережа, що 
дозволяє реєструвати 
і вести документообіг в 
електронному вигляді. 

СМЦ – лауреат професійної премії STELLA 
INTERNATIONAL BEAUTY AWARDS 2017 в 
номінації «Краща клініка стоматології»

■ Створено локальну комп'ютерну 
мережу з Інтернетом 

■ Введено електронний документообіг 
“доктор Елекс” та нова реєстратура 

■ Закуплено стерилізаційне обладнання 
на  752,5 тис. грн

■ Запрацювала лабораторія цифрової 
стоматології

■ Створено 2 фантомні класи на 36 
місць
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СТОМАТОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР НМУ – 2017
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Протягом року відповідно до стандартів якості ISO 9001:2008   проведено 
внутрішній аудит виконання лікувальної роботи та використання дороговартісного 
медичного обладнання 23 клінічними кафедрами Університету.

Онлайн спостереження за якістю надання 
послуг СМЦ
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3.7. Оснащення кафедр та 
навчальних підрозділів сучасною 
комп’ютерною технікою

Відповідно до визначених потреб 
НМУ імені О.О. Богомольця станом 
на 01.01.2018 має понад 2,9  тис. 
одиниць комп’ютерної техніки, що 
становить  10 комп’ютерів на 100 
студентів, що відповідає нормативам 
МОН України та МОЗ України, а також 
177 мультимедійних проекторів, 13 
мультимедійних дошок.

 В стоматологічному медичному 
центрі НМУ  створена локальна 
комп’ютерна мережа і електронний 
документообіг.  
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  3.8. Створення університетського 
редакційно-видавничого комплексу 
для забезпечення можливості 
видання навчально-методичної 
та наукової літератури, згідно 
з встановленими обсягами 
асигнувань та доходів

Відповідно до п.1.8 нової редакції 
Статуту Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця, 
затвердженого МОЗ України 27 липня 
2016 за №771, Університет має право 
провадити видавничу діяльність, 
зокрема видавати підручники, 
навчальні посібники і наукові праці, а 
також розвивати власну поліграфічну 
базу.

Для забезпечення можливості 
видання навчально-методичної 
та наукової літератури, наукових 
журналів, дипломів і сертифікатів, 
потреб структурних підрозділів 
закладу, Студентського парламенту,  
молодіжної науки, приймальної комісії, 
на базі друкарні закладу створюється 
редакційно-видавничий комплекс. 
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3.9. Створення сучасного 
студентського спортивно-
оздоровчого комплексу закладу

В Університеті продовжується робота 
щодо покращення інфраструктури 
студентського оздоровчо-спортивного 
комплексу «Медик», що знаходиться 
в с. П’ятихатки Обухівського району 
Київської області. Відремонтовано 
приміщення столової, медичного пункту, 
здійснено поточний ремонт житлових 
та господарчих споруд, проведена 
санітарна вирубка сухих та ушкоджених 
дерев, виконаний благоустрій 
території табору. Повністю капітально 
відремонтовані 16 будиночків.

до після

«МЕДИК»
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За звітній період оздоровлено 675 осіб: студентів – 523, співробітників 
університету – 74,  дітей – 32  та  46 членів родин.

ОЗДОРОВЛЕННЯ В  ТАБОРІ "МЕДИК" - 2017 

Показник 2015 2016 2017

ВИТРАТИ, ВСЬОГО, тис. грн 2 518 2 877 3459

- на ремонти 881 1 604 1 436

- на утримання 1 332 797 1 001

- на харчування 305 476 1 013

НАДХОДЖЕННЯ, ВСЬОГО, тис. грн 576 1 273 1 807

- від співробітників 175 216 261

- від профкому 401 119 135

- спеціального фонду університету (оплата 
студентських путівок) 265 938 1 412

КІЛЬКІСТЬ ВІДПОЧИВАЮЧИХ 265 670 675

- студентів 24 489 523

- співробітників і членів сімей 241 181 152
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3.10. Переоснащення 
відділу технічних засобів 
навчання закладу сучасним 
мультимедійним та проекційним 
обладнанням, згідно з 
встановленими обсягами 
асигнувань та доходів

Для переоснащення Університету 
сучасним мультимедійним та 
проекційним обладнанням, 
згідно з встановленими обсягами 
асигнувань та доходів, підготовлені 
відповідні тендерні й цінові 
пропозиції. 

В 2017 році було придбано, на 
загальну суму 7 539,3 тис. гривень:

Проводиться аналіз потреб структурних 
підрозділів закладу у сучасному мультимедійному та 

проекційному обладнанні  на 2018 рік.
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3.10. Переоснащення відділу технічних засобів навчання закладу 
сучасним мультимедійним та проекційним обладнанням, згідно з 
встановленими обсягами асигнувань та доходів 

 
Для переоснащення Університету сучасним мультимедійним та 

проекційним обладнанням, згідно з встановленими обсягами асигнувань та 
доходів, підготовлені відповідні тендерні й цінові пропозиції.  

В 2017 році було придбано, на загальну суму 7 539,3 тис. гривень: 
 

 Назва кількість, шт 

1 монітор 194 

2 персональний комп’ютер 194 

3 ноутбук 106 

4 багатофункціональний пристрій 67 

5 інтерактивний комплекс  16 

6 проектор 38 
 
Проводиться аналіз потреб структурних підрозділів закладу у сучасному 

мультимедійному та проекційному обладнанні  на 2018 рік. 
 

3.11. Створення дієвого кадрового резерву на посади ректора, 
проректорів, завідувачів кафедр закладу 

 Дієвим резервом на посади ректора і проректорів є 168 професорів (рис 
60 вересень), серед яких 23 дійсні  члени та члени-кореспонденти державних 
академій,  34 – лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, 21 – 
лауреат іменних премій. 
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3.11. Створення дієвого кадрового резерву на посади ректора, проректорів, 
завідувачів кафедр закладу

Дієвим резервом на посади ректора і проректорів є 168 професорів, серед яких 23 дійсних  
членів та член-кореспондентів державних академій,  34 – лауреатів Державної премії України 
в галузі науки і техніки, 21 – лауреатів іменних премій.

ЗАВІДУВАЧІ КАФЕДР –
НЕ ДОКТОРИ НАУК

2014 2015 2016 2017
5 5 3 7

Дієвий резерв на посади завідувачів існує на 85 (98,8%) кафедрах

ПОКАЗНИК (ПВС) 2014 2015 2016 2017
ВСЬОГО (ШТАТНІ) 1225 1288 1327 1320

кандидати та доктори наук  
допенсійного віку

634 
(51,8%)

738 
(57,3%)

753 
(56,7%)

784 
(59,1%)

викладачі без наук. ступеня, 
які працюють ≥ 3 р.

188 
(15,3%)

154 
(15,2%)

158 
(12,0%)

160 
(12,1%)

доценти (% від канд. наук)
382 

(40,5%)
416 

(42,5%)
419 

(48,8%)
409 

(48,0%)

професори (% від док. наук) 142 
(75,0%)

157 
(74,8%)

160 
(82,9%)    

168 
(79,2%)
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Серед викладачів НМУ 40 мають 
звання «Заслужений діяч науки і техніки 
України», 1 – «Заслужений діяч науки 
України», 5 – «Заслужений працівник 
освіти України», 3 – «Заслужений 
працівник охорони здоров’я України», 
48 – «Заслужений лікар України».

Членами міжнародних наукових 
організацій та асоціацій 

є 45 співробітників університету.
Дієвий резерв на посади завідувачів 

кафедр існує на 85 (98,8%) кафедрах 
Університету. Він забезпечується 
докторами наук із середнім віком 
54,7 рік та доцентами, кандидатами 
наук з середнім віком 49,7 років, які 
виконують докторські дисертації. 

Станом на 01.01.2018 року 78-м 
кафедр очолюють доктори наук, 
професори.
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3.12. Цільове та ефективне 
використання коштів 
загального та спеціального 
фондів

Всі кошти, які надходили на 
фінансування НМУ імені О.О. 
Богомольця, використовувалися 
за цільовим призначенням, 
відповідно до затверджених 
МОЗ України кошторисів доходів 
і видатків, за загальним та 
спеціальним фондами, штатних 
розписів.

Зростання надходжень  по 
жзагальному і спеціальному 
фондах представлений на рис 

НАДХОДЖЕННЯ (млн грн)

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

млн грн

СПЕЦФОНД
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 Всього Університету на 2017 рік 
було затверджено фінансування 
по загальному та спеціальному 
фондах на виконання державних 
програм у сумі  634 903,4 тис. грн, 
з них:  КПКВ 2301070 «Підготовка і 
підвищення кваліфікації медичних, 
фармацевтичних, наукових та науково-
педагогічних кадрів вищих навчальних 
закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації» – 
загальний фонд 184 657,7 тис. грн, 
спеціальний фонд 372 402,8 тис. грн, 
інші джерела власних надходжень 633,8 
тис. грн; КПКВ 2301020 «Дослідження, 
наукові і науково-технічні розробки, 
виконання робіт за державними 
цільовими програмами і державним 
замовленням, підготовка наукових 
кадрів у сфері охорони здоров’я, 
фінансова підтримка розвитку наукової 
інфраструктури» – загальний фонд 
3 959,7 тис. грн, спеціальний фонд 
-  41331,0 тис. грн; КПКВ 2301200 
«Спеціалізована консультативна 
амбулаторно-поліклінічна та 
стоматологічна допомога, що надається 
вищими навчальними закладами, 
науково-дослідними установами та 
загальнодержавними закладами 
охорони здоров’я України» – загальний 
фонд 27 498,3 тис. грн, спеціальний 
фонд – 3 405,1 тис. грн.; інші джерела 
власних надходжень – 172,7 тис.грн. 

КПКВ 2301120 «Підготовка медичних 
і фармацевтичних кадрів вищими 
навчальним закладами І та ІІ рівнів 
акредитації» за рахунок спеціального 
фонду 842,3 тис. грн.

Кошти загального фонду 
протягом всього звітного періоду 
витрачалися згідно з кошторисами 
на 2017 рік, штатними розписами, 
паспортами бюджетних програм, які 
затверджувалися МОЗ України.

Кошти за рахунок загального та 
спеціального фондів державного 
бюджету за 2017 р. за всіма джерелами 
фінансування використовувалися 
у сумі 593376,4 тис. грн, з них на: 
оплату праці за затвердженим 
штатним розписом і системами оплати 
та нарахування на заробітну плату 
-397711,7 тис. грн; виплату стипендій 
студентам, аспірантам, клінічним 
ординаторам, докторантам – 33866,3 
тис. грн; харчування студентів з числа 
дітей-сиріт – 3964,8 тис. грн; оплату 
комунальних послуг – 26830,4 тис. грн; 
виплату пенсій і допомоги 43,7 тис. 
грн.; придбання матеріалів, інвентарю 
– 20541,9 тис. грн; відрядження – 285,3 
тис. грн.; дослідження і розробки – 
110,4 тис. грн.; придбання обладнання 
– 51570,2 тис. грн.; капітальний ремонт 
– 30179,2 тис. грн.; оплату інших 
видатків – 28272,5 тис. грн.104



ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
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Видатки загального і спеціального фонду в динаміці представлені на рис. 
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ВИДАТКИ СПЕЦФОНДУ
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За звітний період НМУ імені О.О. 
Богомольця  не мав заборгованості з   
виплати заробітної плати, стипендій та 
комунальних платежів. 

   Університет на постійній основі 
здійснює контроль за дотриманням 
норм ДСТУ БД.1.1-1:2013, кількістю 
та якістю будівельних підрядних 
робіт, включаючи приховані роботи, 
проводить переддоговірні переговори 
з підрядниками, спрямовані на 
зменшення вартості підрядних робіт 

за рахунок зменшення прибутку 
підрядників, оптимізації витрат на 
матеріали, зменшення договірних цін з 
урахуванням значного обсягу робіт. 

 На виконання постанови 
Кабінету Міністрів України «Про 
ефективне використання державних 
коштів» від 11.10.2016 №710, з 
метою цільового та раціонального 
використання бюджетних коштів, в 
університеті запроваджені заходи 
щодо ефективного та раціонального 

використання державних коштів 
наказом НМУ від 27.10.2016 №680. 
Було запроваджено жорсткий режим 
економії паливно-енергетичних 
ресурсів, поліпшення теплозахисних 
властивостей корпусів та гуртожитків, 
оптимізацію видатків по утриманню 
приміщень, встановлення лімітів 
міжміського зв’язку, експлуатаційного 
пробігу автомобілів. 

ПОСЛУГИ КОМУНАЛЬНІ + НА УТРИМАННЯ (млн грн)

2015 – 29,6 млн 2016 – 40,7 млн 2017 – 44,9 млн

98%
2%

спецфонд
96%

4%

спецфонд
95%

5%

спецфонд

Б Б Б
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3.13. Своєчасне і повне внесення 
податків, зборів та платежів до 
бюджету та проведення розрахунків 
з постачальниками

Станом на 01.01.2018 
заборгованості із виплати заробітної 
плати та стипендій, комунальних послуг 
НМУ імені О.О. Богомольця  не має.

Податки, збори та інші обов’язкові 
платежі до бюджету, включаючи внески 
до пенсійного фонду, Університет 
перераховує своєчасно і в повному 
обсязі. За звітний період  надійшло до 
бюджету: податок на додану вартість 
– 8317,3 тис. грн.; єдиний соціальний 
внесок -78211,7 тис. грн. 

Станом на 01.01.2018р. відсутня  
кредиторська заборгованість по 
розрахунках з постачальниками.  
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3.14. Своєчасне здійснення 
соціальних виплат

В університеті постійно працює 
комісія із загальнообов’язкового 
соціального страхування (накази НМУ 
від 27.11.2001 №345, від 01.03.2010     
№96 та від 17.01.2015 № 23), яка 
здійснювала свою діяльність відповідно 
до частини 3 статті 50 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими похованням» 
і в своїй діяльності керувалася 
вказаним Законом, Статутом Фонду 
соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності, Положенням 
про комісію із загальнообов’язкового  
державного соціального страхування 
у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, 
зумовленими похованням, іншими 
нормативно-правовими актами.

Допомога у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю виплачується 
своєчасно та у повному обсязі. 

Заборгованість по стипендіях станом 
на 01.01.2018 р. відсутня.
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3.15. Організація ефективної 
системи внутрішнього контролю 
за фінансовою та господарською 
діяльністю з урахуванням положень 
Бюджетного кодексу України 
та інших нормативно-правових 
актів, вимог цілеспрямованого, 
ефективного і економічного 
управління функціями кожного 
структурного підрозділу, 
правильного контролю щодо 
активів, пасивів, доходів і видатків 
закладу

На засадах процесного менеджменту 
відповідно до стандарту ISO в 
університеті протягом звітного періоду 
ефективно діяла система забезпечення 
внутрішнього контролю за фінансовою 
та господарською діяльністю закладу. 

НМУ імені О.О. Богомольця на 
постійній основі забезпечує контроль 

за проектуванням, новим будівництвом, 
реконструкцією, капітальним ремонтом 
та експлуатацією будинків і споруд 
університету, перевірку та візування 
виконавчої документації на виконання 
підрядними організаціями робіт 
відповідними посадовими особами.

Контроль здійснювався ректоратом, 
Вченою радою, на засіданнях яких 
обговорювалися питання фінансово-
господарської діяльності університету, 
завдання щодо підвищення її 
ефективності, проведення капітального 
і поточного ремонтів у навчальних 
корпусах та гуртожитках закладу тощо, 
розглядалися кошториси доходів та 
видатків державного бюджету, плани та 
звіти закупівель товарів, робіт і послуг 
за державні кошти, плани капітальних і 
поточних ремонтів. 
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3.16. Збереження закріпленого за 
закладом державного майна

 З метою збереження державного 
майна, що знаходиться в 
господарському віддані / оперативному 
управлінні НМУ ім. О.О. Богомольця 
протягом звітного періоду укладені 
договори:

 на послуги  з фізичної охорони 
16 об’єктів НМУ на суму 1,497 млн. 
грн. (за результатами відкритих 
торгів відповідно до ЗУ «Про публічні 
закупівлі»);

 на охорону майна НМУ та 
обслуговування сигналізації на об’єкті з 
Управлінням поліції охорони  в м. Києві 
на суму 61 тис.грн.  

На виконання доручення МОЗ 
України від 31.05.2016 № 09-
06/719/13459 НМУ імені О.О. 
Богомольця, з метою проведення 
державної реєстрації права власності 
на нерухоме майно (господарського 
відання, оперативного управління), 
отримав відповідні  витяги з Державних 
реєстрів фонду Державного майна 
та земельного кадастру про земельні 
ділянки.

На сьогодні зареєстровано право 
власності держави в особі Міністерства 
охорони здоров’я України і право 
господарського віддання Університету 
на нерухоме майно (будівлі) по 11-ти 
об’єктам, розташованим за адресами: 
м. Київ, вул. Мечникова 5, м. Київ, вул. 
Пушкінська 22, м. Київ, пр-т Перемоги 
34 (6 об’єктів, з них фізико-хімічний 
корпус, санітарно-гігієнічний корпус, 
спортивний корпус, ангар, гараж, 
бомбосховище «Г, Д» ), м. Київ, вул. 
Шутова, 14, 14А, 14В.

Для реєстрації права власності   на 
нерухоме майно (будівлі) за адресами: 
м. Київ, бульвар Шевченка 13, м. Київ, 
вул. Зоологічна 1, м. Київ, вул. Шутова, 
14Б, м. Київ, бульвар Чоколівський, 
39, Університетом подані відповідні 
заяви про державну реєстрацію прав 
та їх обтяжень до Центру надання 
адміністративних послуг апарату 
Шевченківської та Солом`янської 
районних державних адміністрацій 
з пакетом правовстановлюючих 
документів.  
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3.17. Забезпечення захисту 
інтересів закладу, держави

Забезпечення захисту інтересів 
закладу і держави здійснюється 
структурними підрозділами 
Університету відповідно до розподілу їх 
повноважень. 

Національний медичний університет 
імені О.О. Богомольця аналізує стан 
претензійно-позовної роботи, правової 
роботи та систематично надає до 
Міністерства охорони здоров’я 
України звіти про стан позовної 

та претензійної роботи. Звітність 
подається за підписом керівника 
НМУ. Забезпечення захисту інтересів 
закладу, держави, здійснюється 
Університетом шляхом звернення 
до відповідних правоохоронних та 
судових органів. Щодо вирішення 
спірних питань з контрагентами, що 
виникають за у договірних, трудових, 
освітніх відносинах, Університетом, в 
першу чергу, вживаються заходи по 
досудовому врегулюванню цих спорів.

Інформація по судових спорах 
надана в таблиці
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На сьогодні зареєстровано право власності держави в особі Міністерства 
охорони здоров’я України і право господарського віддання Університету на 
нерухоме майно (будівлі) по 11-ти об’єктам, розташованим за адресами: м. 
Київ, вул. Мечникова 5, м. Київ, вул. Пушкінська 22, м. Київ, пр-т Перемоги 34 
(6 об’єктів, з них фізико-хімічний корпус, санітарно-гігієнічний корпус, 
спортивний корпус, ангар, гараж, бомбосховище «Г, Д» ), м. Київ, вул. Шутова, 
14, 14А, 14В. 

Для реєстрації права власності   на нерухоме майно (будівлі) за адресами: 
м. Київ, бульвар Шевченка 13, м. Київ, вул. Зоологічна 1, м. Київ, вул. Шутова, 
14Б, м. Київ, бульвар Чоколівський, 39, Університетом подані відповідні заяви 
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до Центру надання 
адміністративних послуг апарату Шевченківської та Солом`янської районних 
державних адміністрацій з пакетом правовстановлюючих документів.   

 
3.17. Забезпечення захисту інтересів закладу, держави 
 
Забезпечення захисту інтересів закладу і держави здійснюється 

структурними підрозділами Університету відповідно до розподілу їх 
повноважень.  

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця аналізує стан 
претензійно-позовної роботи, правової роботи та систематично надає до 
Міністерства охорони здоров’я України звіти про стан позовної та претензійної 
роботи. Звітність подається за підписом керівника НМУ. Забезпечення захисту 
інтересів закладу, держави, здійснюється Університетом шляхом звернення до 
відповідних правоохоронних та судових органів. Щодо вирішення спірних 
питань з контрагентами, що виникають у договірних, трудових, освітніх 
відносинах, Університетом, в першу чергу, вживаються заходи по досудовому 
врегулюванню цих спорів. 
Інформація по судових спорах надана в таблиці 
 
  Кількість 

позовних 
заяв   

Сума   
(тис. грн)  

Інформація щодо розгляду справи у судах  
вирішено  

на користь НМУ   
вирішено не на 
користь НМУ   

знаходяться  
на розгляді   

к-ть Сума 
(тис. грн) 

к-ть Сума 
(тис. грн) 

к-ть Сума 
(тис. грн) 

Справи за 
позовом  НМУ   

16 5 129 7 650 2 251 7 4 22
8 
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Триває участь в якості цивільного 
позивача у судовій справі 
№761/3147/15к, яка розглядається 
Шевченківським районним судом 
міста Києва за обвинуваченням 
колишнього ректора Москаленка В.Ф. 
за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу 
України (Привласнення, розтрата або 
заволодіння чужим майном, яке було 
ввірене особі чи перебувало в її віданні, 
шляхом зловживання службовою 
особою своїм службовим становищем 
в особливо великих розмірах), в частині 
стягнення збитків, заподіяних державі 
на суму 3,4 млн. грн.  

Впровадження було відкрито влітку 
2014 р. за заявою НМУ.

З 2009 р. тривають судові спори 
(господарські, цивільні, адміністративні) 
між НМУ та Козинською селищною 
радою Обухівського району Київської 
області,  стосовно земельної ділянки 
10 га, що надана Університету згідно з 
Державним актом на право постійного 
користування, на якій розміщено 
спортивно-оздоровчий табір «Медик».

За результатами розгляду 
судами зазначених справ Вищий 
спеціалізований суд України зазначив, 
що винесення Вищим господарським 

судом України постанови від 
01.10.2010 про визнання недійсним 
розпорядження Обухівської РДА не 
має наслідком припинення права 
постійного користування земельною 
ділянкою НМУ, оскільки цю ділянку було 
передано йому ще в 1957-59 рр. 

В той же час, інші суди на 
підставі  попередніх рішень Вищого 
господарського суду  при розгляді 
справи №10/124-09 та Вищого 
адміністративного суду України при 
розгляді справи №2а-2716/12/2670, 
зазначили, що земельна ділянка ОСТ 
«Медик» перебуває у складі земель 
запасу, і Козинська селищна рада має 
право нею розпоряджатись на власний 
розсуд. 

В СУДІ

З березня 2014 р. триває участь у судовій справі 

№761/3147/15к в Шевченківському суді м. Києва за 

обвинуваченням Москаленка В.Ф. за ч. 5 ст. 191 по 

стягненню збитків державі на суму 3 492 263  грн
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В провадженні Верховного суду України на розгляді перебуває заява НМУ про 
перегляд рішень та ухвал судів попередніх інстанцій, які ухвалили судові рішення 
на користь фізичних осіб про незаконне виділення ним 1,8 га землі. 

 Між НМУ та Козинською селищною радою Обухівського району
Київської області тривають судові спори, які розпочалися ще в
2009 році, стосовно земельної ділянки 10 га

 Частиною судів встановлено, що цю ділянку передано
Університету ще в 1957-59 рр.

 В той же час, інші суди на підставі інших фактів, зазначили, що
Козинська селищна рада мала право розпоряджатись земельною
ділянкою на власний розсуд.

 Заява НМУ про перегляд ухвал судів попередніх інстанцій, які
ухвалили судові рішення на користь фізичних осіб про незаконне
виділення ним Козинською селищною радою 1,8 га землі,
знаходиться в проваджені Верховного суду України.

БОРОТЬБА ТРИВАЄ

ЗАХИСТ МАЙНА І ПРАВ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 
СПІЛЬНОТИ:  СОТ «МЕДИК» 
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В рамках кримінального 
провадження №12013110100018415, 
яке об’єднане з №1201410000001569, 
відкритого за заявою НМУ в 2014 р., 
директору ТОВ “Агробудпереробка” 
і “КиївДніпробуд” оголошена підозра 
щодо заволодіння коштами в сумі 
16 632 292 грн на будівництві 
гуртожитку №8 (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 
366). Провадження направлено до 
Шевченківського районного суду м. 
Києва. 

Продовжується досудове 
розслідування Національною поліцією 
в м. Києві діяльність по капітальному 
будівництві за договорами з НМУ до 
2014 рока ТОВ “Агробудпереробка”  
(сума збитків 4 486 967 грн), ТОВ 
“Укртехспецбуд_ТД” (269 068 грн), ТОВ 
“Градінвестстрой; УБК” (773 960 грн) 

В ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ

 В рамках кримінального провадження 
№120131110100018415, яке об’єднано з 
№1201410000001569, що тривають з осені 2014 р., 
дир. ТОВ “Агробудпереробка” і “КиївДніпробуд” 
оголошена підозра щодо заволодіння коштами в 
сумі 16 632 292 грн на будівництві гуртожитку №8   
(ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366)

■ З осені 2014 р. продовжується досудове 
розслідування МВС в м. Києві ТОВ 
“Агробудпереробка” (сума збитків 4 486 967 грн), 
ТОВ “Укртехспецбуд_ТД” (269 068 грн), ТОВ 
“Градінвестстрой; УБК” (773 960 грн)
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Планова ревізія ДФІ діяльності НМУ 
за період 2012-2016 рр не виявила 

порушень бюджетного законодавства

ВИСНОВОК ДФІ (19.05.2016) ПРО ВІДСУТНІСТЬ 
ПОРУШЕНЬ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
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 Результати заходів НМУ відповідно до  вимог ДФІ від 06.04.2016 р. станом 
на 31.12.2017 р. представлені на рис. 

ВИКОНАННЯ ВИМОГ ДФІ від 06.04.2016 
станом на грудень 2017

Не підлягають виконанню

як безпідставні як неіснуючі

■ Надбавки* і зарплата за завідування кафедрами, як 
сумісництво, до лютого 2015 р.: 704 952 грн

■ Виплати анестезіологам згідно з колективним 
договором: 11 776 грн

■ Використання спецтранспорту Інститутом гігієни та 
екології: 372 803 грн

■ За відмовою позовів НМУ судами 3-х інстанцій до:   
■ КП КМДА (гуртожиток №2 за договорами оренди 

2011 р. і 05.2014 р.) – 435 383 грн
■ “ІБК” за роботи в 2012-2013 рр. – 251 191 грн
■ викладача – зовнішнього сумісника – 32 701 грн

Виявлено самим   
НМУ і усунено під 

час ревізії 
481 514 грн

* - за думкою ДФІ, адміністрація не мала права отримувати надбавки до відшкодування 
будівельниками гуртожитку №8 20 млн грн за висновком попередньої ревізії в 2014 р.

ВИКОНАННЯ ВИМОГ ДФІ від 06.04.2016 
(станом на грудень 2017

Відшкодовано В процесі – в досудовому слідстві, суді або 
виконавчому впровадженні

■ Співробітниками і студентами 
(кредити за навчання (до 2014 
р.): 
310 679 грн

■ КМДА за навчання/ НДР: 150 
000 грн

■ Орендна плата кафе «Гранд-
піца» в гуртожитку №7 в 2015 
р. 144 449 грн

■ КП “Київжитлоексплуатація” –
амортизаційні відрахування 6 
807 грн

■ Ліцей 9 966 грн

■ За неприбуття 6-ох студентів до місць 
держрозподілу –

■ в виконавчому впровадженні –
348 122 грн (3 справи)

■ в суді – 361 469 грн (3 справи)
■ Нестача матеріальних цінностей в 

СМЦ, виявлено НМУ 2015 р. 
кримінальне впровадження 
№12015100100003899

■ в досудовому слідстві –
264 357 грн
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Заходи щодо відшкодування вартості 
навчання за держзамовленням випускниками, 

які не приступили до роботи за розподілом 
наведені в таблиці

Показник
2017

Чис-ть випускни-
ків Сума, тис. грн

НЕДОЇЗДИ, всього 42 4 100
НЕДОЇЗДИ за 2017р. 3 195
НЕДОЇЗДИ за попередні роки 39 3 905
позовні заяви (стягнення коштів за навчання) 24 2 687
фактично відшкодовано 2 66
рішення судів на користь НМУ 14 1 526

рішення судів про відмову у стягненні НМУ 3 407

справи на розгляді у суді 7 754

відкриті виконавчі провадження 13 1 483

ЗАХОДИ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ НАВЧАННЯ ЗА 
ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ ВИПУСКНИКАМИ, ЯКІ НЕ 

ПРИСТУПИЛИ ДО РОБОТИ ЗА РОЗПОДІЛОМ 
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3.18. Встановлення наукових, 
господарських зв’язків із закладами 
освіти, науково-дослідними та 
іншими установами, організаціями, 
підприємствами, в т.ч. зарубіжними, 
з метою підвищення ефективності 
роботи закладу

Інформація щодо міжнародного  
співробітництва НМУ надана в табл.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО:
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ НМУ

Захід 2015 2016 2017
Участь в міжнародних 
конференціях 31 35 43

Навчання за кордоном в 
“школах” і на курсах (за 
рахунок грантів)

5 28 36

Стажування до 6 міс. 8 34 47

Стажування з метою 
вивчення англійської мови 7 8 9
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: АКАДЕМІЧНА 
МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

І ВИКЛАДАЧІВ НМУ

Захід 2015 2016 2017

Участь в міжнародних 
конференціях 78 81 139

Стажування  до 6 міс. 19 23 33

Стажування більше 6 міс. 6 5 5

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ВИКЛАДАЧІВ 
І СТУДЕНТІВ ДО НМУ

Захід 2015 2016 2017

Тренінги, семінари, 
майстер-класи 3 21 35

Стажування іноземних 
викладачів / науковців, 
лікарів

7 13 7

Стажування іноземних
студентів 3 14 15
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НОВІ УГОДИ – 2017 – 11 позицій

■ Університет Арістотеля в Салоніках (Греція) 
■ Медичний університет Вроцлава (Польща)
■ Університет м. Печ (Угорщина)
■ Комітет санітарії та планування сім’ї м. Урумчі (КНР)
■ Університет м. Вальядолід (Іспанія)
■ Шуменський університет імені єпископа Константина

Преславського (Болгарія) 
■ Центр польських правових наук Варшавського 

університету (Польща, представництво у Києві)
■ Вюрцбурзький університет (Німеччина)
■ Клініка пластичної хірургії д-ра Хсю (Каліфорнія, США)
■ Anara AB, Trelleborg (Швеція)
■ Ташкентский інститут післядипломної медичної освіти

(Узбекистан)

ДІЮЧІ ПРОЕКТИ

■ Проект «Посмішка України» (Smile Ukraine) спільно з Університетом 
Сан-Паулу (Бразилія)

■ «Розробка сертифікованої навчальної програми у галузі охорони
громадського здоров’я» 3 USAID спільно з Університетом Каліфорнії
(США)

■ Спільний науково-дослідний-освітній проект з Університетом Брауна 
(США) та  Гарвардським університетом (США) з туберкульозу

■ Проект з міжнародної кредитної мобільності Еразмус + спільно з
Університетом Арістотеля (Греція) на 2017-18 рр.

■ Науково-освітній українсько-шведський проект з епідеміології спільно 
з Каролінським інститутом (Швеція)

■ Китайсько-український науково-освітній проект з дерматології і 
сімейної медицини спільно з Департаментом охорони здоров'я 
провінції Ганьсу (КНР)

■ Спільний освітньо-науковий проект з Аріельсьским університетом
(Ізраїль)

■ Проект з удосконалення знання англійської мови серед викладачів 
з British Council

НОВІ ПРОЕКТИ

■ Проект з міжнародної кредитної мобільності Еразмус + 
спільно з Університетом Арістотеля (Греція), 
Університетом м. Вальядолід (Іспанія), Каролінським
інститутом (Швеція) на 2018-19 рр.

■ Науково-освітній проект з телемедицини в стоматології 
зі Стоматологічною лікарнею м. Урумчі та Комітетом 
санітарії і планування сім'ї м. Урумчі (КНР)

■ Проект з естетичної стоматології: участь у щорічному
студентському конкурсі з реставрації зубів Allemand
Trophy (фінал – в Італії)

■ Науковий проект з Університетом м. Печ (Угорщина) 
з вивчення регенерації кісткової тканини з використанням
сучасних методів тривимірної візуалізації

■ Проект зі страхової медицини та громадського здоров'я 
з  Медичним університетом м. Лодзь (Польща) 

121



Українські освітні заклади – партнери 
НМУ – це Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка; 
Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний 
інститут»; Вінницький національний 
медичний університет імені М.І 
Пирогова; Донецький національний 
медичний університет імені М. 
Горького; ВДНЗ «Українська медична 
стоматологічна академія» МОЗ України; 
Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького; 
Запорізький державний медичний 
університет; Національний аграрний 
університет; Білоруський державний 
медичний університет; Національний 
фармацевтичний університет; 
Національний педагогічний університет 
імені М.Г. Драгоманова; Буковинський 
державний медичний університет.

 Серед науково-дослідних установ 
партнерами були всі інститути НАМН 
України, а також заклади НАН - 
Міжнародний центр астрономічних 
і медико-екологічних досліджень; 
Інститут хімії високомолекулярних 
сполук; Інститут біохімії імені 

О.В. Палладіна; НДУ фізіології 
імені О.О. Богомольця; Інститут 
експериментальної патології, онкології 
і радіобіології імені Р.Є. Кавецького; 
Інститут електрозварювання імені 
Є.О. Патона; Інститут фізики 
напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова; 
Інститут проблем матеріалознавства 
імені І.М. Францевича; Інститут 
металофізики; Інститут біоколоїдної 
хімії імені Ф.Д. Овчаренка; Інститут 
кібернетики; Інститут біоорганічної хімії 
та нафтохімії; Інститут гідромеханіки; 
Інститут молекулярної біології і 
генетики; Інститут прикладних проблем 
механіки і математики імені Я.С. 
Підстригана; Інститут хімії поверхні 
імені О.О. Чуйка; Інститут ядерних 
досліджень; Інститут сорбції та проблем 
ендоекології; Інститут ботаніки; Інститут 
бджільництва імені П.І. Прокоповича; 
Інститут гідробіології; Інститут 
мікробіології і вірусології імені Д.К. 
Заболотного НАН; Інститут органічної 
хімії; Інститут кібернетики; Центральний 
ботанічний сад та інші.  
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3.19. Виконання екологічної 
програми

 
Протягом звітного періоду 

Університетом здійснювався комплекс 
заходів щодо збереження довкілля та 
утримання в належному екологічному 
стані території закладу.

Зокрема, проведені роботи 
з озеленення та благоустрою в 
т.ч. з санітарною обрізкою дерев  
прилеглої до корпусів території  по 
вул. Мечникова 5, вул. Зоологічна, 1, 
території гуртожитків за адресою бул. 
Чоколівський,39, вул. Шутова, 14.

Згідно з укладеними угодами 
видалялися та знешкоджувалися тверді 
побутові відходи з місць накопичення, 
постійно здійснюється сортування 
сміття,  було проведено комплекс 
протиепідемічних заходів, включаючи 
дератизацію, дезінсекцію на території 
та в будівлях Університету, проведено 

утилізацію відпрацьованих ламп.
Організовано контроль та суворий 

облік радіоактивних відходів на кафедрі 
радіології та радіаційної медицини, 
комісією проведено перевірку наявності 
радіоактивних відходів у місцях їх збору, 
даних щодо їх обліку та здійснено 
оформлення звітних документів.

Співробітники Інституту гігієни та 
екології НМУ імені О.О. Богомольця 
здійснюють дослідження по 
нормуванню засобів захисту рослин в 
об’єктах довкілля (повітрі, воді, ґрунті), 
вивченню їх міграції та трансформації 
в цих об’єктах, а також вивченню 
умов праці осіб, які використовують 
пестициди у своїй професійній 
діяльності. Здійснюються дослідження 
з вивчення поведінки пестицидів в 
сільськогосподарських культурах та 
гігієнічне нормування їх вмісту в урожаї 
досліджуваних культур.  

Здійснюються дослідження 

123



з токсиколого-гігієнічної оцінки 
мінеральних добрив та розробляються 
регламенти їх безпечного застосування. 
Проводиться санітарно-епідеміологічна 
експертиза полімерних матеріалів, 
гігієнічна оцінка оснащення 
фільтрувальних станцій для 
водопідготовки. Співробітниками 
інституту здійснюється гігієнічна оцінка 
методів та реагентів для очищення 
поверхневих вод; еколого-гігієнічна 
оцінка водоочисних споруд систем 
централізованого господарсько-
питного водопостачання.

 Співробітники університету 

прийняли участь у виконанні 
національної програми в рамках SAICM 
QSP проекту «Зміцнення потенціалу для 
раціонального управління біоцидами 
(пестицидами та дезінфікуючими 
засобами) для зниження впливу на 
населення в Україні», виступили з 
доповідями і включені до складу 
національних експертів.

 Екологічна програма протягом 
звітного періоду виконувалася 
в університеті в повному обсязі, 
зауважень щодо порушень екологічного 
законодавства з боку контролюючих 
органів не було.
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3.20. Захист відомостей, що 
складають державну, службову та 
комерційну таємницю, відповідно 
до Закону України «Про державну 
таємницю»

Відомостей, що становлять державну 
таємницю в Університеті немає. З 2012 
року функціонує Експертна комісія, 
яка проводить оцінку матеріальних 
носіїв інформації, що готуються для 
публікації у друкованих та електронних 
наукових виданнях України та за 
кордоном, або плануються до 
презентації на міжнародних, зарубіжних 
і відкритих загальнодержавних 
з’їздах, конференціях, нарадах, 
симпозіумах, тощо. Робота Експертної 
комісії регламентується наказом 
НМУ імені О.О. Богомольця №567 від 
06.11.2012 «Про створення Експертної 
комісії для визначення документів 

та інших матеріальних носіїв, які 
містять відомості, що становлять 
службову інформацію», наказом МОЗ 
України №910 від 01.12.2014 «Про 
вдосконалення координації діяльності у 
сфері зовнішніх відносин МОЗ України, 
центральних органів виконавчої 
влади, діяльність яких спрямовується 
і координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра охорони 
здоров’я України та підприємств, 
установ і організацій, що належать 
до сфери управління МОЗ України», 
Положенням про Експертну комісію. 
Експертна оцінка носіїв інформації 
виконується під час засідань комісії, 
яких було проведено 48 за звітний 
період. За результатами оцінки Комісія 
складає Акт експертизи.
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3.21. Встановлення сучасного 
технологічного обладнання 
у корпусах та гуртожитках 
закладу для забезпечення умов 
енергозбереження

З метою забезпечення умов 
енергозбереження в навчальних 
корпусах та гуртожитках Університету 
здійснюється впровадження сучасних 
методів енергозбереження.

  Проведено ремонт електромереж   
навчальних корпусів та гуртожитків.

На виконання п.13 Постанови 
КМ України від 11.10.2016 №710 в 
університеті продовжується виконання  
плану заходів з енергозбереження.     

Стратегічним напрямком в цій роботі  
визначена докорінну перебудову 
системи енергоспоживання, 
енергозаощадження, модернізація  
інфраструктури та зменшення 
витрат за енергоносії. Проведено 
налагодження роботи теплового пункту, 
встановлення та заміна лічильників, 

промивання системи теплопостачання.  
Продовжується  реалізація 

комплексної програми 
енергозбереження та 
енергоефективності університету, а 
саме:
l заміна електрообладнання на 

сучасні економічні LED прилади; 
l обладнання автоматизованих 

пунктів теплопостачання в корпусах
та гуртожитках університету; 
l зменшення   витрат університету 

на транспортне обслуговування;
l контроль за економним 

витрачанням енергоресурсів; 
l проведення широкої інформаційної 

компанії з метою мобілізації зусиль 
усіх працівників та студентства 
на заощадливе використання 
енергоресурсів і дбайливе ставлення до 
майна і обладнання університету. 
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3.22. Дотримання чинного 
законодавства, активне 
використання засобів щодо 
удосконалення управління, 
зміцнення договірної, трудової 
дисципліни, фінансового стану 
закладу

За звітний період проведено 13 
засідань ректорату,  на яких розглянуто 
59 планових та оперативних питань, 
у т.ч. навчально-методичних - 32(54,2 
%), організаційних – 9 (15,2%),  питань 
стратегічного розвитку Університету 
– 9(15,2%), наукових – 1 (1,7 %), 
гуманітарного, лікувального та 
соціального характеру – 1 (1,7%), 
фінансово-економічних 7 (12 %).
l Серед розглянутих питань 

найбільшу питому вагу мали ті, що 
стосувались навчально-методичної 
роботи, фінансово-господарської 
діяльності та питань стратегічного 
розвитку Університету, а саме:
l Про реорганізацію кафедр та 

структурних підрозділів НМУ імені О.О. 
Богомольця; 
l Про організацію контролю 

проведення практичних занять на 
кафедрах Університету;
l Про стан впровадження в 

НМУ імені О.О.Богомольця системи 
управління якістю за міжнародними 

стандартами ISO;
l Про Положення щодо 

стипендіального забезпечення;
l Про підготовку студентів 

Університету до тестування за 
американськими тестами USMLE 
«STEP-2»;
l Про  затвердження регламенту  

OСKI- 1 на ІІІ курсі медичних 
факультетів Університету у весняно-
літньому семестрі 2016/2017 н.р;
l Про інтерактивне тренування до 

ЛII «КРОК-2»;
l Про результати анкетування 

студентів щодо задоволеності лекціями 
на 1-3 курсах;
l Про результати внутрішнього 

аудиту виконання лікувально-
консультативної роботи 
співробітниками клінічних кафедр та 
підрозділів Університету за 2017 рік;
l Про Положення здобувачів 

ступеня PhD поза аспірантурою.  
Порядок та правила прийому;
l Концепції підготовки бакалаврів 

і магістрів по фізичній терапії  та 
ерготерапії та розвитку медико-
психологічного факультету;
l Про результати роботи Інституту 

післядипломної освіти і перспективні 
плани;
l План заходів з підвищення 
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викладання дисциплін;
l Про деякі заходи в Університеті 

для формування студентоцентрованого 
освітнього середовища у 2017/2018 
н.р.
l  У порядку періодичного 

системного контролю на засіданнях 
ректорату слухалися звіти про 
міжнародну, наукову і фінансово-
економічну діяльність підрозділів у 
структурі університету, а також звіти 
керівників структурних підрозділів, 
інших посадових осіб щодо виконання 
запланованих заходів, організації 
навчально-виховного процесу, наукової 
та фінансово-господарської діяльності. 

У 2017 р. було проведено 16 
засідань вченої ради університету. 
03.02.2017р. відбулося спільне 
засідання вченої ради і Конференції 
трудового колективу з розгляду питань 
«Про виконання умов контракту 
ректором НМУ імені О.О. Богомольця 
членом- кореспондентом НАМН 
України, професором К.М. Амосовою 
в 2016р.»; «Фінансово-економічна 
діяльність Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця у 
2016 році, перспективи підвищення 
її ефективності як необхідної умови 
подальшого розвитку закладу та 
університетської громади і план на 
2017рік».

На засіданні вченої ради 23.02.17 
заслухано звіт про наукову діяльність 
за 2016 рік, обговорено пріоритетні 
напрямки та перспективи розвитку 
наукової діяльності в НМУ імені О.О. 
Богомольця,  затверджено зведений 
план науково-дослідних  робіт  і план 
підготовки науково-педагогічних 
кадрів в університеті на 2017 рік, 
обговорено стан та перспективи 
розвитку товариства молодих 
вчених і спеціалістів університету та 
студентського наукового товариства 
університету.

30.03.17р на засіданні вченої 
ради заслухано та обговорено звіт 
про міжнародне співробітництво як 
пріоритетний напрям стратегічного 
розвитку університету та інтеграції до 
світового науково-освітнього простору.

27.04.17р. затверджено звіт про 
лікувально-консультативну роботу 
клінічних кафедр та підрозділів 
університету за 2016 рік, обговорено 
питання щодо взаємодії Університету з 
лікувально-профілактичними закладами 
охорони здоров’я.

07.09.17р обговорено підсумки 
2016/2017 навчального року і завдання 
академічної спільноти Національного 
медичного університету імені О.О. 
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рік. На цьому ж засіданні вченої ради 
схвалено звіт про роботу Приймальної 
комісії Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця 
з набору студентів на 2017/2018 
навчальний рік.

Решта засідань вченої ради були 
присвячені розгляду нагальних 
поточних, кадрових і перспективних 
питань діяльності закладу. 

Загалом протягом 2017 р. на 
засіданнях Вченої ради було розглянуто 
348 питань. Найбільше уваги було 
приділено проблемам науково-
дослідної, інноваційної діяльності  та 
питанням навчально-методичної 
роботи (213 питань). Розглядались 
також питання організаційної діяльності 
та розвитку інфраструктури (79 
питань), питання соціального захисту, 
матеріального і морального заохочення 
співробітників і студентів (56 питань). 
Серед кадрових питань – обрання на 
посади 16 завідувачів кафедр (з них 3 
вперше обрані) і 31 професорів кафедр 
(з них 7 вперше обрані); 1 завідувач 
центру підвищення кваліфікації 
викладачів Інституту післядипломної 
освіти; 1 завідувач навчально-
методичної лабораторії Інституту 
післядипломної освіти; присвоєння 
вчених звань «Професор» (5 осіб) та 
«Доцент» (10 осіб). Було розглянуто 

також 239 поточних питань.
Неодноразово   на вчених радах 

розглядались результати   анонімного 
анкетування студентів для оптимізації 
навчального процесу, попередження 
та усунення корупційних проявів і 
посадових зловживань.   Представники 
студентства були членами/співголовами 
комісій з підготовки доповідей і брали 
активну участь в обговоренні цих 
питань. 

НОРМАТИВНА БАЗА 
З РЕГЛАМЕНТАЦІЇ АНОНІМНОГО ОПИТУВАННЯ

Документи, які регламентують анонімне анкетування:
Наказ МОЗ України №531 від 31.07.2014  та наказ НМУ  №448 від 21.08.2014 про 
заходи, спрямовані на запобігання, виявлення та протидію корупції
Наказ №207 від 17.04.2014 “Про створення антикорупційного комітету…”
Документована Система управління якістю в НМУ імені О.О. Богомольця 
відповідно до стандарта ISO 9001:2008, введено в дію наказом № 90 від 
11.02.2015
Наказ №214 від 26.03.2015 “Про призначення внутрішніх аудиторів системи 
управління якістю та затвердження Програми внутрішнього аудиту в НМУ імені 
О.О. Богомольця”
Наказ №561 від 03.10.2014 “Про анонімне анкетування студентів НМУ” з 
затвердженням форм анкет, стандартизованої процедури проведення та 
опрацювання результатів
Про підготовку та проведення анонімного анкетування в НМУ імені
О.О.Богомольця в 2016/2017 27.10..2016 №679

Рецензія “Соціополіс” на методику анкетування та опрацювання результатів
Положення про сектор моніторингу якості освіти навчально-
методичного відділу з представництвом студентського самоврядування
Створено соціологічну групу сектору моніторингу навчально-методичного відділу 

(голова – доц. Н.С. ТУРЧІНА)129



Результати анонімного анкетування 
наведені на рис
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АНОНІМНЕ АНКЕТУВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ІІ курсу 2016/2017 н. р.
ЩОДО ДИСЦИПЛІН І курсу ПОРІВНЯНО З ДАНИМИ АНКЕТУВАННЯ МИНУЛИХ РОКІВ

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
КІЛЬКІСТЬ АНКЕТ

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЯКІСТЮ 
ПІДГОТОВКИ З ДИСЦИПЛІНИ,

%

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЯКІСТЮ 
ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ 
(СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ, 

%

14/15 15/16 16/17 14/15 15/16 16/17 14/15 15/16 16/17

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ 398 399 456 70,9 71,9 68,6 76,2 79,7 74,8
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 399 403 425 54,4 68,0 41,4 63,1 73,7 49,6
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ 399 400 387 52,6 66,8 52,2 57,7 72,8 58,9

УКРАЇНСЬКА МОВА 398 396 451 56,3 65,9 50,3 67,6 77,8 47,4

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ, 
ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 400 405 422 63,5 75,6 68,5 67,6 77,8 73,2

ЛАТИНСЬКА МОВА 399 400 416 71,7 80,0 72,6 69,9 80,1 72,8
МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА 
ФІЗИКА 392 396 426 29,6 51,0 25,4 42,0 63,5 34,3

МЕДИЧНА ХІМІЯ 404 404 425 65,3 78,2 81,4 76,6 80,3 86,1
МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ 396 391 420 65,7 71,4 76,2 72,6 76,2 78,8
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АНОНІМНЕ АНКЕТУВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ІІ курсу 2016/2017 н. р.
ЩОДО ДИСЦИПЛІН І курсу ПОРІВНЯНО З ДАНИМИ АНКЕТУВАННЯ МИНУЛИХ РОКІВ

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
КІЛЬКІСТЬ АНКЕТ

ПРОЯВИ КОРУПЦІЇ ПРИ 
СКЛАДАННІ / ПЕРЕСКЛАДАННІ 

ПМК, ЗАЛІКІВ,
%

ПРОЯВИ КОРУПЦІЇ ПРИ 
ВІДПРАЦЮВАННІ ЗАНЯТЬ,

%

14/15 15/16 16/17 14/15 15/16 16/17 14/15 15/16 16/17

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ 398 399 456 18,0 2,3 1,1 28,6 17,9 0,4
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 399 403 425 20,1 3,7 4,7 34,3 9,4 0,7
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ 399 400 387 16,5 4,8 2,3 29,1 5,6 7,8

УКРАЇНСЬКА МОВА 398 396 451 29,2 10,7 37,7 35,1 14,6 0,7

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ, 
ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 400 405 422 14,6 2,5 1,2 25,3 9,8 6,2

ЛАТИНСЬКА МОВА 399 400 416 18,6 7,5 12,7 27,4 10,0 3,1
МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА 
ФІЗИКА 392 396 426 36,7 9,4 14,3 26,8 8,3 3,1

МЕДИЧНА ХІМІЯ 404 404 425 6,0 3,0 0,9 17,2 2,8 0,5
МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ 396 391 420 9,8 3,8 9,0 8,3 5,4 3,1
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АНОНІМНЕ АНКЕТУВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ІV курсу 2016/2017 н. р.
ЩОДО ДИСЦИПЛІН ІІІ курсу ПОРІВНЯНО З ДАНИМИ АНКЕТУВАННЯ МИНУЛИХ РОКІВ

НАВЧАЛЬНА 
ДИСЦИПЛІНА/кафедра

КІЛЬКІСТЬ АНКЕТ

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ 
ЯКІСТЮ 

ПІДГОТОВКИ З 
ДИСЦИПЛІНИ,

%

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ 
ЯКІСТЮ 

ПРОВЕДЕННЯ 
ПРАКТИЧНИХ 

(СЕМІНАРСЬКИХ) 
ЗАНЯТЬ, %

ПРОЯВИ КОРУПЦІЇ 
ПРИ СКЛАДАННІ / 
ПЕРЕСКЛАДАННІ 

ПМК, ЗАЛІКІВ,
%

ПРОЯВИ 
КОРУПЦІЇ ПРИ 
ВІДПРАЦЮВАН

НІ ЗАНЯТЬ,
%

15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17
ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ

ПЕДІАТРІЇ №1 207 79,7 84,6 1,0 0,0
ПЕДІАТРІЇ №2 212 69,3 71,2 2,8 1,4
ПЕДІАТРІЇ №3 184 80,4 84,7 1,6 0,0
ПЕДІАТРІЇ №4 140 87,1 85,7 5,7 3,5

ПРОПЕДЕВТИКА 
ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

ПВМ №1 299 78,3 81,1 7,7 4,0
ПВМ №2 287 77,4 79,5 1,4 0,7

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ

ЗХ №1 460 69,5 73,1 3,3 1,3
ЗХ №2 265 72,5 80,0 0,4 0,8

РАДІОЛОГІЯ 411 425 40,1 40,6 48,4 53,5 13,1 4,7 1,2 0,9
ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА 
БІОБЕЗПЕКИ 405 412 51,2 38,5 50,2 48,2 5,5 3,9 1.5 1,2
СЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА 408 420 59,8 52,7 64,8 54,6 5,1 2,9 1,5 1,2
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АНОНІМНЕ АНКЕТУВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ V курсу 2016/2015 н. р.
ЩОДО СТОМАТОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН (ВПЕРШЕ)

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

КІЛЬКІСТЬ
АНКЕТ

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ 
ЯКІСТЮ 

ПІДГОТОВКИ З 
ДИСЦИПЛІНИ,

%

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ 
ЯКІСТЮ 

ПРОВЕДЕННЯ 
ПРАКТИЧНИХ 

(СЕМІНАРСЬКИХ) 
ЗАНЯТЬ, %

ПРОЯВИ 
КОРУПЦІЇ ПРИ 
СКЛАДАННІ / 

ПЕРЕСКЛАДАННІ 
ПМК, ЗАЛІКІВ,

%

ПРОЯВИ 
КОРУПЦІЇ ПРИ 

ВІДПРАЦЮВАН-
НІ ЗАНЯТЬ,

%

16/17 16/17 16/17 16/17 16/17

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 100 85,0 84,0 3,0 0,0

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 100 60,0 27,0 10,0 6,0

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ ТА ЩЛХ 100 75,0 36,0 4,0 1,0

ДИТЯЧА ТЕРАПЕВТИЧНА 
СТОМАТОЛОГІЯ 100 72,0 61,0 0,0 1,0

ДИТЯЧА ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 100 71,0 49,0 0,0 1,0

ОРТОДОНТІЯ 100 52,0 34,0 0,0 0,0
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АНОНІМНЕ АНКЕТУВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ 2016/2015 н. р.
ЩОДО ДЕЯКИХ ДИСЦИПЛІН II-IV КУРСІВ (ВПЕРШЕ)

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

КІЛЬКІСТЬ
АНКЕТ

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ 
ЯКІСТЮ 

ПІДГОТОВКИ З 
ДИСЦИПЛІНИ,

%

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ 
ЯКІСТЮ 

ПРОВЕДЕННЯ 
ПРАКТИЧНИХ 

(СЕМІНАРСЬКИХ) 
ЗАНЯТЬ, %

ПРОЯВИ 
КОРУПЦІЇ ПРИ 
СКЛАДАННІ / 

ПЕРЕСКЛАДАННІ 
ПМК, ЗАЛІКІВ,

%

ПРОЯВИ 
КОРУПЦІЇ ПРИ 

ВІДПРАЦЮВАН-
НІ ЗАНЯТЬ,

%

16/17 16/17 16/17 16/17 16/17

ХІРУРГІЯ (V КУРС) 97 82,0 80,0 4,0 4,0

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА (V КУРС) 101 69,3 63,4 3,0 2,0

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА 
СПОРТИВНА МЕДИЦИНА (V КУРС) 98 53,1 64,3 0,0 3,1

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ (III КУРС) 106 44,3 42,5 27,4 34,0

ЛАТИНСЬКА МОВА (II КУРС) 99 76,8 71,7 8,1 11,1

ІНОЗЕМНА МОВА (III КУРС) 99 54,5 64,6 1,0 2,0
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АНОНІМНЕ АНКЕТУВАННЯ

ЯКІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІН “КРОК 1. ЗЛП”
ТА “КРОК 1. СТОМАТОЛОГІЯ” (ВПЕРШЕ)

Дисципліна Кількість
анкет

Інформативність (%)

“5” “4” “3” “2” “1”

Патоморфологія (ПА №1) 94 55,5 38,0 4,5 1,0 1,0

Патоморфологія (ПА №2) 49 94,0 6,0 - - -

Патофізіологія 158 75,0 16,3 8,3 0,6 -

Гістологія, цитологія та 
ембріологія

192 80,0 19,0 1,0 - -

Фармакологія 292 89,2 9,2 1,5 - 0,2

Анатомія людини 411 48,0 27,1 17,8 5,1 2,8

Мікробіологія, вірусологія 
та імунологія

200 70,5 20,5 8,5 0,5 -

Біологічна та біоорганічна 
хімія

168 85,0 12,7 1,7 0,3 0,3

Медична біологія 100 97,0 3,0 - - -

Фізіологія 185 68,5 15,8 8,0 3,5 3,5
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АНОНІМНЕ АНКЕТУВАННЯ

ЯКІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІН “КРОК 1. ФАРМАЦІЯ” (ВПЕРШЕ)

Дисципліна Кількіст
ь анкет

Інформативність (%)

“5” “4” “3” “2” “1”

Мікробіологія, вірусологія та
імунологія

65 85 12 3 - -

Аналітична хімія 59 66 34 7 - -

Біологічна хімія 67 85 15 - - -

Патологічна фізіологія 66 79 20 - 1 -

Фармакологія 65 98 2 - - -

Фармацевтична ботаніка 66 68 30 2 - -

Органічна хімія 63 81 14 5 - -

Фізична та колоїдна хімія 65 63 32 5 - -

137



ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(за даними анонімного опитування студентів-випускників 

після державної атестації)
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Питання протидії корупційним 
проявам і посадовим зловживанням 
як ключового інструменту підвищення 
якості освітнього процесу в університеті 
обговорювались на  засіданнях вченої 
ради, у т.ч. за участю голови (професор 
В.І. Степаненко) та співголови 
Антикорупційного комітету, начальника 
юридичного відділу, представників 
вітчизняних та іноземних студентів.

Як і у попередні роки, учасниками 
засідань вченої ради університету були 
не тільки її члени, а й усі завідувачі 
кафедр, викладачі, які є офіційним 
резервом на посаду завідувача, 
відповідальні за навчально-методичну 
роботу кафедри та за напрям роботи, 
який розглядається на засіданні, 
представники студентства та молодих 
вчених.

За результатами розгляду планових 
та поточних питань було прийнято 592 
рішення та доручення, у т.ч. 178 – з 
планових питань. З них виконано – 580 
(98,1%), решта рішень перебувають у 
стадії виконання.
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3.23. Проведення заходів по 
створенню в кожному структурному 
підрозділі закладу умов праці, 
відповідно до правил і норм 
охорони праці, протипожежного 
захисту, санітарних і 
протиепідемічних правил

Проведено аварійний ремонт 
приміщень душових  гуртожитку №7; 
приміщення 1-го,  2-го та 3-го  поверхів 
(праве крило), зроблено водовідведення 
від будівлі, ремонт асфальтобетонного 
покриття території, встановлено 
огорожу території навчального корпусу 
по вул. Мечникова, 5; замінені вікна 
на металопластикові конструкції  
спорткомплексу; приміщень 1-го, 
цокольного  поверхів, улаштування 
зовнішніх пандусів та перильних 
огороджень стоматологічного корпусу; 
повністю капітально відремонтовані 
16 будиночків, крім того встановлені 
вуличні умивальники бази відпочинку 
«Медик»; коридори 3-го, 4-го та 5-го 
поверхів з заміною дверей гуртожитку 
№4; благоустрій прилеглої території 
гуртожитків 3,4,5,6; приміщень 1-го 
поверху (деканат фармацевтичного 
факультету - заочна форма навчання), 
приміщення 2-го та 3-го поверхів 
фармацевтичного корпусу;  12, 11 та 10 

поверхи гуртожитку №7; приміщень та 
коридорів 3-го та 4-го поверхів (праве 
крило), місць загального користування, 
двох мансард та чотирьох 
евакуаційних сходових клітин, повністю 
відремонтовані чотири ганки вхідних 
груп  дворового фасаду(зроблені 
гранітні сходи, вхідні двері та навіси 
над ганками) морфологічного корпусу; 
фасаду з заміною старих вікон по 
сходових клітинах на металопластикові 
конструкції, студентська їдальня, 
ремонт асфальтобетонного покриття 
території та благоустрій зеленої зони 
гуртожитку №7; покрівля гуртожитку 
№5; покрівля фізико-хімічного корпусу; 
замінені вікна на металопластикові 
конструкції, відремонтовані приміщення 
1-го поверху з заміною дверей та 
відремонтована вхідна група дворового 
фасаду  санітарно-гігієнічного корпусу; 
приміщення гаражу; ремонт приміщень 
та сходової клітини ректорату; замінені 
вікна на металопластикові конструкції 
та відремонтовані приміщення 
фізико-хімічного корпусу; ремонт 
асфальтобетонного покриття території 
НМУ; приміщень кафедри внутрішньої 
медицини; ремонт внутрішніх систем 
опалення, водопостачання та 
каналізації корпусів та гуртожитків.
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Умови праці на робочих місцях всіх 
начальних, лабораторних і виробничих 
приміщень відповідають вимогам чинного 
законодавства.

 Засоби пожежогасіння встановлені  
згідно з існуючими нормами,   їх 
технічний стан постійно контролюється.

Систематично проводяться планові та 
позапланові інструктажі з правил

пожежної безпеки.
Постійно проводяться перевірки 

роботи пожежних кранів у корпусах та
гуртожитках університету. 
Уточнено інструкцію про заходи з 

пожежної безпеки. 
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3.24. Дотримання Закону України 
«Про захист персональних даних»

Відділом кадрів проводиться 
постійна робота щодо забезпечення 
отримання документованої згоди 
на обробку персональних даних від 
фізичних осіб, дані яких включаються 
до баз персональних даних. Зазначені 
особи повідомляються про права, 
визначені законодавством у сфері 
захисту персональних даних, мету 
обробки персональних даних.

Не допускається обробка даних про 
фізичну особу, які є конфіденційною 
інформацією, без її згоди, крім випадків, 
визначених законом.

Відділ кадрів постійно отримує 
від співробітників, які працюють з 
персональними даними, письмові 
зобов’язання щодо збереження 
інформації з обмеженим доступом, 
недопущення розголошення у будь-
який спосіб персональних даних, які 
їм було довірено, або які стали відомі у 
зв’язку з виконанням професійних чи 
службових обов’язків.
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3.25. Виконання планів соціального 
розвитку колективу

 В Університеті постійно працює 
комісія із загальнообов’язкового 
соціального страхування (накази НМУ 
від 27.11.2001 №345, від 01.03.2010 №  
96 та від 17.01.2015 №23).

Відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет на 2017 
рік» встановлено розмір мінімальної 
заробітної плати з 1 січня – 3200 грн. 
Виплати заробітної плати проводилися 
своєчасно і у повному обсязі.

Середня заробітна плата в 
Університеті за 2017 рік становила: 
науково-педагогічні працівники – 
13326,40 грн; наукові працівники – 
8753,70 грн; навчально-допоміжний 
персонал – 4337,26 грн; науково-
допоміжний персонал – 5331,27 
грн. Відповідно до Закону України 
«Про індексацію грошових доходів 
населення» проводилась індексація 
заробітної плати співробітників 
університету та стипендії студентам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 

Згідно з Законом України «Про 
Державний бюджет України», 
«Про освіту», постановою КМУ від 
30.08.2002 №1298 співробітникам 
Університету виплачено матеріальну 
допомогу на суму  9,4 млн. грн за 
рахунок всіх джерел фінансування. За 
рахунок страхових внесків проводилися 
соціальні виплати по тимчасовій 
непрацездатності, догляду за хворою 
дитиною, вагітності і пологах, на 
поховання. 

За рахунок економії заробітної 
плати здійснювалося преміювання 
співробітників з нагоди святкування 
Дня працівників освіти та Дня 
медпрацівника, за високі досягнення 
у науково-педагогічній, виховній 
та лікувальній діяльності, з нагоди 
ювілейних дат тощо.

143



3.26. Забезпечення дієвої 
роботи студентського наукового 
товариства та Ради молодих вчених 
вищого навчального закладу

 Згідно з наказом ректора НМУ 
№115 від 01.03.2017р., з метою 
актуалізації положення про «Товариство 
молодих вчених та спеціалістів НМУ 
імені О.О. Богомольця», приведення 
його у відповідність до вимог 
закону України «Про Вищу освіту», 
керівництвом Університету ініційовано 
процес перегляду цього положення,  
яке після публічне обговорення  
затверджено Вченою Радою НМУ. 

 17 жовтня 2017 року відбулися 
Загальні Збори Товариства Молодих 
вчених, де був обраний новий склад 
Ради товариства, та затверджена 
програма розвитку молодіжної науки в 
університеті.

 На кафедрах НМУ імені О.О. 
Богомольця в 2017 році функціонувало 
76 студентських наукових гуртків. 
Протягом 2017 року було проведено 
понад 350 засідань. 

Кількість дійсних членів СНТ складає 
понад 350 осіб. 

Рада та члени СНТ виступили 
організаторами, співорганізаторами 
та учасниками 7 Міжнародних та 
Всеукраїнських науково-практичних 
конференцій студентів та молодих 
вчених та  17 майстер-класів.    

Результати роботи СНТ наведені 
вище в розділі 3.3.
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3.27. Виконання програми виховної 
роботи

Виховна діяльність в Університеті 
здійснювалася з урахуванням основних 
нормативних документів: Закону 
України «Про освіту» та «Про вищу 
освіту»,  Статуту НМУ, Комплексного 
плану виховної роботи на 2016-2017 
н.р. та 2017-2018 н.р., наказу від 
12.06.2017 №374 «Про організацію 
навчального процесу в НМУ в 2017-
2018 н. р.».  

За 2017 р. сумісно із працівниками 
Київського міського центру крові, 
Національним військово-медичним 
клінічним центром «Головний 
військовий клінічний госпіталь», 
НДКЛ «ОХМАДИТ» МОЗ України 
і волонтерськими організаціями 
в Університеті  організовано та 
проведено цілу низку «Днів Донора» на 
теріторії Центрів крові цих закладів.  

 Протягом 2017 року в донорському 
русі НМУ прийняли участь більш ніж 
700 осіб – студентів, адміністрації та 
співробітників НМУ, що дозволило 
заготовити більше 320 літрів крові. В 
2016 році в «Днях Донора» прийняли 
участь до 400 осіб, які здали приблизно 
220 літрів крові, в 2015 році – 350 (до 
175 літрі в крові).   

 Творчому самовдосконаленню 
студентів сприяє діяльність клубу 
художньої самодіяльності «Медик», 
до складу якого входить 19 творчих 
колективів.  

Організована робота  19-
ти спортивних секцій.  В 2017 
році  студенти НМУ взяли участь 
у 152 спортивних змаганнях від  
університетського до Всеукраїнського 
та Міжнародного рівнів, на яких 
отримано 204 нагороди. 

В Університеті навчаються видатні 
спортсмени: Вероніка Гавриленко 
- багатократна чемпіонка України з 
таеквон-до І.Т.Ф., призерка Чемпіонату 
Світу та СНГ, чемпіонка Європи 2012 
року, двократна призерка Чемпіонату 
Європи 2013 року; Упадхіая Анвеш 
(Індия) - міжнародний майстер з шахів, 
переможець багатьох Міжнародних 
змаганнях серед шахістів різних країн 
світу; Денис Росолович – переможець 
Чемпіонату України з плавання серед 
спортсменів з ураженнями опорно-
рухового апарату та інші.  
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На  третьому благодійному балі 
НМУ, який організували студенти, було 
зібрано 28 тис. грн. на придбання 
лікарських засобів та медичного 
обладнання для воїнів АТО.

В конкурсі стипендіальної програми 
«Завтра.UA» взяли участь 16 студентів, 
із яких  8 ввійшли в 100 переможців.

   4.10.2017 відбулося студентське 
обговорення про зміни до ЗУ «Про 
вищу освіту», за участю представникфв 
органів студентського самоврядування, 
студентського активу України,  
О.Шарова (МОН України), О.Панич 
(експерт Реанімаційного Пакета 
Реформ) та Є.Щепетильникової (голова 
Наглядової ради Української асоціації 
студентів).

 10.10.2017 студенти медико-
психологічного факультету  
організували флешмоб до Всесвітнього 
дня психічного здоров’я, який мав на 
меті привернути увагу суспільства до 
цієї  проблеми.  

18-19.10.2017 відбувся перший 
благодійний фестиваль здоров’я 
«NMU Health Fest». Метою якого була   
популяризація здорового способу 
життя, поширення інформації про 
важливість своєчасної діагностики та 
обстежень.

  Під час Всеукраїнських днів права 
8-14.12.2017   викладачі кафедри 
судової медицини та медичного права 
НМУ, судові експерти, суїцидолог та 
фахівець із кіберзлочинності провели 
лекторій для студентів і інтернів   з 
питань Загальної декларації прав 
людини, захисту прав свобод учасників 
медичних правовідносин, проблемних 
питань взаємовідносин «лікар-пацієнт», 
порушення прав пацієнта в медицині 
та стоматології, професійно посадових 
правопорушень медичних працівників 
та інш.  
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3.28. Забезпечення повного 
впровадження української мови у 
навчальний процес

Викладання для всіх категорій 
вітчизняних студентів бюджетної і 
контрактної форм навчання в НМУ 
здійснюється виключно державною 
мовою. 

Навчальний процес на 100 % 
забезпечувався україномовними 
підручниками. Протягом 2017 р. 
науково-педагогічними працівниками 
НМУ Підготовлено та видано 11 нових 
підручників і посібників. 

Читання лекцій, проведення 
практичних і семінарських   занять 

відбувалося виключно українською 
мовою.  

Дотримання умов повноцінного 
функціонування української мови 
забезпечувалося також в процесі 
наукової діяльності. 

Університет видає всі науково-
практичні журнали і збірники наукових 
праць виключно українською мовою. 
Нею  велася вся документація щодо 
планування та виконання НДР.

Усі накази НМУ і нормативні 
навчально-методичні документи 
видавалися виключно українською 
мовою.
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3.29. Забезпечення покращення 
викладання іноземної мови у 
навчальному закладі

Викладання іноземної мови у 2017 
році студентам 1 та 2 курсів НМУ 
імені О.О. Богомольця здійснювалося 
відповідно до затверджених наказами 
МОЗ України у 2015-2016 роках 
типових навчальних планів.   З 3-го 
по 6-ті курси наказом №447 від 
19.07.2017 «Про затвердження робочих 
навчальних планів підготовки фахівців 
денної (очної) форми навчання в НМУ 
імені О.О. Богомольця на 2017/2018 
н.р.» запроваджено елективні курси 
«Іноземна мова (друга)» та «Іноземна 
мова (за професійним спрямуванням)».

На виконання листа МОЗ 
України № 08.1-30/17662 від 
29.06.2017 «Про визначення рівня 
компетентності з іноземної мови 
професійного спрямування у студентів 
громадян України, які навчаються 
за спеціальностями «Медицина», 
«Стоматологія», «Фармація» галузі 
знань 22 «Охорона здоров’я» для 
забезпечення належного рівня 
підготовки студентів з іноземної мови 
професійного спрямування під час 
засвоєння фундаментальних дисциплін 
в Університеті видано наказ НМУ №437 
від 04.07.2017 «Про сприяння вивченню 

іноземної мови за професійним 
спрямуванням студентами Університету 
під час засвоєння фундаментальних 
дисциплін в 2017/2018 н.р.». Відповідно 
до цього наказу з 1 вересня 2017 
року сформовано групи студентів 
3 курсу для проходження ними 
курсу за вибором «Іноземна мова 
(за професійним спрямуванням)»; 
складено графік настановних лекцій 
та консультацій до ЛII «Крок 1», в 
тому числі і викладачами кафедри 
іноземних мов; на кафедрах створені 
банки   англомовних тестових 
завдань з відкритих джерел, які 
використовуються   на кожному занятті 
та під час всіх типів контролю знань 
студентів з дисципліни.

У жовтні-листопаді 2017 року було 
проведено внутрішній аудит щодо 
перевірки виконання наказу НМУ 
№437 від 04.07.2017. Результати 
аудиту свідчать  про впровадження  в 
учбовий процес англомовних тестових 
завдань на кафедрах, які викладають 
дисципліни – елементи ЛII «Крок 1».

З метою покращення формування 
розмовної лексики на кафедрі 
іноземних мов функціонує English 
Speaking Club, а з 2017 року розпочав 
роботу Dentist’s English Speaking Club. 
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3.30. Забезпечення додержання 
умов колективного договору та 
правил внутрішнього розпорядку 
закладу

Відповідно до вимог Закону України 
«Про колективні договори і угоди» в 
НМУ імені О.О. Богомольця протягом 
2017 року діяв Колективний договір 
між роботодавцем та первинними 
профспілковими організаціями 
співробітників та студентів на 2016-
2018 роки, який було прийнято на 
спільному засіданні Конференції 
трудового колективу та Вченої ради 
14.06.2016 та зареєстровано в 
управлінні праці та соціального захисту 
населення Шевченківської РДА в 
м. Києві  (реєстраційний №209 від 
30.06.2016 року). 
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3.31. Діяльність закладу відповідно 
до Статуту та вимог законодавства

Діяльність Національного медичного 
університету імені О.О.Богомольця за 
звітній період відбувалась відповідно 
до Конституції України, Законів України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», Указів 
Президента України, постанов Кабінету 
Міністрів України, наказів міністерств, 
Статуту закладу, затвердженого 
Конференцією трудового колективу 
НМУ та МОЗ України, а також вимог 
іншого чинного законодавства України.

З питань статутної діяльності, 
Університет надає МОЗ України, іншим 
контролюючим органам державної 
влади, вичерпну інформацію про 
стан виконання Статуту, доручень, 
виправлення недоліків.   
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3.32.   Виконання щорічного 
індивідуального плану, 
затвердженого МОЗ України

Ректором  НМУ імені О.О. 
Богомольця виконується індивідуальний 
план роботи за всіма напрямками 
діяльності.

3.33. Своєчасний щорічний звіт 
за результатами діяльності, 
передбаченими Контрактом, 
а за вимогою МОЗ України – 
достроковий

Ректором НМУ імені О.О. 
Богомольця відповідно до вимог 
Контракту з МОЗ України систематично 

надається відповідна інформація, а 
також звіт за результатами діяльності.

3.34. Щорічний звіт перед 
Конференцією трудового колективу 
закладу з питань, що відносяться 
до її компетенції як органу 
громадського самоврядування

На виконання Закону України 
«Про вищу освіту» (підпункту 2 пункту 
4 статті 39)  орган громадського 
самоврядування Університету 
28.01.2018 року заслухав звіт  
ректора за 2017 рік про виконання 
умов контракту і затвердив його 
одноголосно. 
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3.35. Забезпечення укладання 
колективного договору за 
погодженням із Міністерством та 
виконання його вимог

Відповідно до Закону України 
«Про колективні договори та угоди», 
дотримуючись принципів соціального 
партнерства у відносинах з найманими 
працівниками, в Університеті діє 
Колективний договір на 2016-2018 
роки, схвалений Конференцією 
трудового колективу 14 червня 2016 
року. 

  Відповідно до Постанови Президії 
Федерації професійних спілок України 
від 12.06.2017 року «Про підсумки 
Всеукраїнського конкурсу на кращий 
колективний договір»  колективний 
договір університету визнано 
переможцем конкурсу у номінації 
«кращий колективний договір у сфері 
охорони здоров’я», а ректор Амосова 
Катерина Миколаївна нагороджена 
почесним знаком Федерації 
професійних спілок України.   

3.36. Забезпечення  охорони праці, 
дотримання законності та порядку

З метою забезпечення дотримання 
норм охорони праці проводиться ряд 
заходів: 

– із співробітниками Університету 
проводиться вступний інструктаж 
та інструктаж на робочому місці з 
веденням відповідних журналів; 

– оформлені, обладнані та 
розміщені куточки з охорони праці;

– відповідальні особи за охорону 
праці та пожежну безпеку на 
кафедрах та підрозділах Університету 
пройшли комплексне  навчання 
з охорони праці та пожежної 
безпеки з отриманням відповідних 
сертифікатів. До проведення занять 
залучилась діючи працівники ДСНС, 
відпрацьовувались практичні навички 
по діям у надзвичайних ситуаціях та 
застосуванню засобів пожежогасіння. 
Учасникам занять демонструвалась 
сучасна техніка, що застосовується 
підрозділами ДСНС ; 

– для завідуючих корпусів та 
гуртожитків проведено навчання з 
охорони праці та пожежної безпеки.
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3.37. Повинен дотримуватись 
граничних сум витрат на 
придбання автомобілів, меблів, 
іншого обладнання, устаткування, 
мобільних телефонів, комп’ютерів, 
які затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 
04.04.2001 №332 та забезпечувати  
виконання пункту 2 постанови 
Кабінету Міністрів України від 
29.11.2006 №1673 «Про стан 
фінансово-бюджетної дисципліни, 
заходи щодо посилення боротьби 
з корупцією та контролю за 
використанням державного майна 
і фінансових ресурсів», зокрема: 
установити, що підставою для 
розгляду питання про відповідність 
займаній посаді керівників або 
розірвання контракту з керівниками 
суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки є 
недотримання ними фінансового 
та бюджетного законодавства, а 
також незабезпечення виконання 
в установлені строки законних 
вимог органів, яким надано право 
здійснення фінансового контролю.

На виконання постанови 
Кабінету Міністрів України «Про 
ефективне використання державних 
коштів» від 11.10.2016 №710, з 
метою цільового та раціонального 
використання бюджетних коштів, в 
університеті запроваджені заходи 
щодо ефективного та раціонального 
використання державних коштів 
наказом НМУ від 27.10.2016 №680. 
Вони включають  жорсткий режим 
економії паливно-енергетичних 
ресурсів, поліпшення теплозахисних 
властивостей корпусів та гуртожитків, 
оптимізацію видатків по утриманню 
приміщень, встановлення лімітів 
міжміського зв’язку, експлуатаційного 
пробігу автомобілів. 

В 2017 році відділом державних 
закупівель організовано та проведено 
43 процедури закупівель товарів, робіт 
та послуг для потреб університету 
згідно із порядком встановленим 
Законом України «Про публічні 
закупівлі», за результатами яких 
укладено договорів на загальну суму 
101 162,9 тис. грн.

Організація процедур закупівель 
включала в себе: збір, аналіз і 
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узагальнення пропозицій до річного 
плану закупівель, що надходили від 
структурних підрозділів університету 
та подання їх на розгляд тендерному 
комітету для прийняття відповідного 
рішення, а також оприлюднення 
інформації про здійснення закупівель 
відповідно до чинного законодавства у 
сфері публічних закупівель.

Для забезпечення життєдіяльності 
та належних умов функціонування 
учбових корпусів, гуртожитків та 
університету в цілому на придбання: 
води гарячої, електричної енергії, 
послуг збирання та вивезення сміття, 
постачання природного газу, послуг 
водопостачання та водовідведення, 
тощо укладено договорів про закупівлю 
на загальну суму 31 835,7 тис. грн.

На виконання вимог Закону 
України «Про вищу освіту» та для 
створення необхідних умов, що 
забезпечують здобуття особами вищої 
освіти, університетом використано 
коштів на придбання: наукових і 

навчальних матеріалів, інструментів та 
обладнання на суму 41 949,3 тис. грн, а  
комп’ютерного обладнання - на суму 7 
071,7 тис. грн.

Шляхом використання електронної 
системи закупівель університетом 
впроваджено систему контролю 
доступу з використанням електронного 
студентського квитка з безконтактним 
чипом державного зразка.

На проведення аварійних капітальних 
ремонтів гуртожитків та корпусів 
університету за результатом здійснених 
процедур витрачено 14 119,5 тис. грн. 

Для потреб структурних підрозділів 
придбано меблів, послуг телефонного 
зв’язку, передачі даних, тощо на суму 2 
993,2 тис. грн.

Слід зазначити, з урахуванням  
очікуваної вартісті предмета закупівлі, 
за результатом проведених в 
електронній системі закупівель 
університетом зекономлено 3 770,9 
тис. грн. 
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3.38 Дотримання вимог визначених 
у статті 32 Закону України «Про 
вищу освіту»

Відповідно до статті 32 Закону 
України «Про вищу освіту» Університет 
при реалізації статутних завдань 
дотримувався принципів: автономії 
та самоврядування; розмежування 
прав, повноважень і відповідальності 
засновника (засновників), державних 
органів та органів місцевого 
самоврядування, до сфери управління 
яких належить вищий навчальний 
заклад, органів управління вищого 
навчального закладу та його 
структурних підрозділів. Вживались 
заходи, у тому числі шляхом 
запровадження відповідних новітніх 
технологій, щодо запобігання та 
виявлення академічного плагіату в 
наукових роботах наукових, науково-
педагогічних, педагогічних, інших 
працівників і здобувачів вищої освіти 
та притягнення їх до дисциплінарної 
відповідальності. Запроваджена 
внутрішня система забезпечення якості 
освітньої діяльності.   Були створені 
необхідні умови для здобуття вищої 
освіти особами з особливими освітніми 
потребами. (рис. 8 і «А» за вересень) 

Систематично оприлюднювалось на 
офіційному веб-сайті nmu.ua, cторінці 
фейсбуку інформація про реалізацію 
своїх прав і виконання зобов’язань.

Пандуси в 
Стоматологічному 
медичному центрі
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