
Звіт про наукову діяльність 
ХНМУ у 2018 році. 

План НДР на 2019 рік



Нормативні документи

▪ Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 
№ 528 «Про Національний фонд досліджень 
України»

▪ Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 
№ 652 «Деякі питання проведення державної 
атестації закладів вищої освіти в частині 
провадження ними наукової (науково-технічної) 
діяльності»

▪ Розпорядження Кабінету Міністрів України від
26.07.2018 № 543-р «Про затвердження переліку
найважливіших науково-технічних 
(експериментальних) розробок за пріоритетними 
напрямами розвитку науки і техніки в рамках 
виконання державного замовлення на найважливіші 
науково-технічні (експериментальні) розробки та 
науково-технічну продукцію у 2018—2019 роках»

▪ Розпорядження Кабінету Міністрів України від
17.10.2018 № 776-р «Про затвердження плану заходів
щодо реформування вітчизняної наукової сфери»

▪ Розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.12.2018 № 1063-р «Про затвердження складу 
Національного агенства із забезпечення якості вищої
освіти»

▪ Закон України 
«Про вищу освіту» 
від 1 липня 2014 р.

▪ Закон України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» 
від 26 грудня 2015 р.

▪ Закон України «Про освіту» від 
5 вересня 2017 р.

Харківський національний медичний університет
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Нормативні документи

Урядом затверджено план заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери, яким передбачено:

• перегляд переліку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та механізму їх реалізації;

• удосконалення системи національних академій наук;

• інтеграцію наукових досліджень, що проводяться у закладах вищої освіти і наукових установах, 
шляхом створення центрів колективного користування науковим, у тому числі унікальним, 
обладнанням;

• удосконалення нормативно-правової бази з метою забезпечення ефективної участі українських
вчених в реалізації міжнародних проектів, міжнародних дослідницьких та інноваційних програм, 
створення сприятливих умов для участі українських науковців та бізнесу в міжнародному
співробітництві в сфері науки, технологій та інновацій;

• проведення державної атестації наукових установ і закладів вищої освіти в частині провадження
ними наукової діяльності та оптимізацію мережі наукових установ на підставі результатів атестації;

• приведення мережі наукових періодичних видань у відповідність до вимог світових наукометричних
баз;

• заходи щодо стимулювання повернення талановитої наукової молоді в Україну тощо.

Харківський національний медичний університет
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Фінансування НДР

▪ Збільшення
обсягів бюджетного 
фінансування та певне 
зменшення 
позабюджетних 
надходжень

▪ Питома вага 
позабюджетних коштів 
серед усіх надходжень за 
наукову діяльність склала  
63,1% проти 72,2% у 2017 
році

Харківський національний медичний університет
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Керівники бюджетних НДР

▪ Чл.-кор. НАМН України, 
проф. В.М. Лісовий (кафедра 
урології, нефрології та андрології  ім. 
А.Г. Подрєза) 

▪ Проф. І.І. Князькова (кафедра 
клінічної фармакології та 
внутрішньої медицини)

▪ Проф. Г.М. Кожина (кафедра 
психіатрії, наркології та 
медпсихології) 

▪ Проф. В.М. Козько (кафедра 
інфекційних хвороб)

▪ Проф. В.О. Коробчанський (НДІ 
гігієни праці та профзахворювань 
ХНМУ)

▪ Проф. В.І. Коростій (кафедра 
психіатрії, наркології та 
медпсихології

▪ Проф. В.О. П’ятикоп (кафедра 
нейрохірургії) 

▪ Проф. М.Г. Щербань (ЦНДЛ) 

▪ Проф. Т.О. Чумаченко (кафедра 
епідеміології)

▪ Проф. В.І. Савенков (навчально-
науковий медичний комплекс 
«Університетська клініка» ХНМУ)

▪ Проф. І.В. Завгородній  (кафедра 
гігієни та екології №2)

▪ Проф. Н.І. Макєєва (кафедра 
педіатрії №2)

Харківський національний медичний університет
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Позабюджетні надходження

▪ НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ –
3 543  443,420 грн. (у 2017 році – 4 514  957,42 грн.)

▪ ЦНДЛ – 441 420, 46 грн. (у 2017 році – 299 914,92 грн.), у т.ч.

▪ проведення санітарно-епідеміологічної експертизи –
289 664,20 грн.

▪ токсикологічні дослідження – 151 756,26 грн.

▪ Клінічні та доклінічні дослідження –
2 756  819,26 грн. (у 2017 році – 1 044 292,44  грн.)

Харківський національний медичний університет
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Кадровий склад виконавців НДР

У виконанні НДР брали 
участь:

▪ 14,1% (у 2017 році -
13,7 %) докторів наук

▪ 59,2% (у 2017 році –
57,6 %) кандидатів наук

▪26,7% (у 2017 році -
28,7 %) без наукового 
ступеня

Харківський національний медичний університет
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Матеріально-технічне забезпечення

▪ У 2018 році придбано проточний цитометр BD FACSCanto II фірми 
Becton Dickinson (США)

▪ Орієнтація на фундаментальні дослідження, персоналізовану 
медицину, трансляційну медицину, оміксні технології

▪ Нагальною є потреба у придбанні сучасного обладнання для 
проведення якісних морфологічних, біохімічних, молекулярно-
генетичних досліджень

▪ Створення нової науково-дослідної інституції (НДІ експериментальної та 
клінічної медицини)

▪ Створення на ключових кафедрах університету науково-навчальних 
лабораторій

Харківський національний медичний університет
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Організаційні заходи

▪ Збільшується кількість учасників Програми підтримки 
здобувачів наукових ступенів та вчених звань 
(21 аспірант та 1 докторант)

▪ Університетом пролонговано договір з компанією «Плагіат» 
щодо долучення до системи Strike Plagiarism, укладено договір 
з компанією «Unicheck» щодо перевірки на відсутність плагіату

▪ Прийнято нову редакцію Положення про перевірку 
документів (наукових, навчальних) на відсутність текстових 
запозичень

Харківський національний медичний університет
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Основні результати наукової 
діяльності 
у 2018 році



Кількість НДР

2014 2015 2016 2017 2018

За рахунок 

загального фонду 

Держбюджету

14 13 13 9 14

Ініціативна 

(пошукова) 

тематика

43 45 47 46 47

УСЬОГО 57 58 60 55 61

Харківський національний медичний університет
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План НДР на 2019 рік включає

▪ 12 НДР, затверджених МОЗ України для бюджетного 
фінансування

▪ 50 ініціативних (пошукових) НДР

▪ 5 виконуваних за госпдоговорами

Харківський національний медичний університет
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Винахідницька діяльність

2014 2015 2016 2017 2018

Отримано 

патентів

81, у т.ч. 

патентів на 

винаходи - 9

78, у т.ч. 

патентів на 

винаходи -
13

65, у т.ч. 

патентів на 

винаходи -
18

100, у т.ч. 

патентів на 

винаходи -
16

101, у т.ч. 

патентів на 

винаходи -
26

Направлено 

заявок

85, у т.ч. 

патентів на 

винаходи -
14

73, у т.ч. 

патентів на 

винаходи -
22

103, у т.ч. 

патентів на 

винаходи -
39

106, у т.ч. 

патентів на 

винаходи -
26

110, у т.ч. 

патентів на 

винаходи -
19

Патенти  на винаходи отримали кафедри: дерматології, венерології та СНІДу (4), СДВ, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології (3), 

інфекційних хвороб (2), ортопедичної стоматології (2), акушерства та гінекології № 1 (1), акушерства та гінекології № 2 (1), анатомії людини (1), 

біологічної хімії (1), внутрішніх та професійних хвороб (1), внутрішньої медицини № 3 та ендокринології (1), дитячої хірургії та дитячої 

анестезіології (1), мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова (1), медицини невідкладних станів, анестезіології та 

інтенсивної терапії (1), педіатрії № 1 та неонатології (1), пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та біобезпеки (1), психіатрії, 

наркології та медичної психології (1), терапевтичної стоматології (1), фармакології та медичної рецептури (1), ЦНДЛ (1).

Заявки  на винаходи подали кафедри: інфекційних хвороб (4), внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології ім. акад. Л.Т. 

Малої (3), психіатрії, наркології та медичної психології (2), анатомії людини (1), внутрішніх та професійних хвороб (1), дерматології, венерології 

і СНІДу (1), дитячої хірургії та дитячої анестезіології (1), загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб (1), медичної та 

біоорганічної хімії (1), оториноларингології (1), патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна (1), пропедевтики педіатрії № 2 (1), хірургічної 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії (1).

Харківський національний медичний університет
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Харківський національний медичний університет

• За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та ДП «Український 
інститут інтелектуальної власності», упродовж 9 місяців 2018 року на 14,3 % зросла кількість
заявок на винаходи і корисні моделі від заявників-юридичних осіб у галузі «Освіта» порівняно з 
2017 роком. Кількість заявок у галузі «Наукові дослідження та розробки» залишилася на рівні
минулого року.

• Найактивнішими упродовж цього часу були організації, МОН України, МОЗ України, Міністерству
аграрної політики та продовольства України, НАН України, НАМН України, Національній академії
аграрних наук України.

• Серед закладів вищої освіти, які підпорядковані МОЗ, перше місце посідає Тернопільський
державний медичний університет імені І.Горбачевського (123 заявки - 9,0%). Далі йдуть
Національний медичний університет імені О.Богомольця – 90 заявок (6,6%), Харківський
національний медичний університет – 79 заявок (5,8%), Українська медична стоматологічна
академія – 76 заявок (5,5%), Буковинський державний медичний університет – 68 заявок (5,0%), 
Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького – 55 заявок (4,0%). Серед
лідерів з усіх установ МОЗ – Український державний науково-дослідний інститут реабілітації
інвалідів – 572 заявки (41,7 % заявок, поданих заявниками МОЗ України).

14
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Винахід року

Аспірантка кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної 
імунології та алергології ім. академіка Л.Т. Малої 
Боровик Катерина отримала нагороду в щорічному 
конкурсі «Молодий новатор Харківщини» у номінації 
«Кращий винахід в галузі медицини»

Харківський національний медичний університет
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Авторські свідоцтва

▪Авторські свідоцтва отримали кафедри внутрішньої медицини №3 
та ендокринології (4); психіатрії, наркології та медичної психології (2); 
гігієни та екології №1 спільно з кафедрою педіатрії №1 та неонатології (2)

▪До Міністерства економічного розвитку і торгівлі України направлено 
Заявку про реєстрацію авторського права кафедрами громадського
здоров’я та управління охороною здоров’я спільно з ЦНДЛ та кафедрою 
пропедевтики педіатрії №1 (3); епідеміології (3); епідеміології спільно з 
кафедрами пропедевтики педіатрії №2, педіатрії №1 та неонатології,
гігієни та екології №1, гігієни та екології №2 (2), педіатрії №2 (1)

Харківський національний медичний університет
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За результатами НДР зроблено доповідей у 2018 році

▪ На українських наукових форумах – 955 (проти 671 у 2017 році)

▪ У країнах СНД – 53 (проти 47 у 2017 році)

▪ На зарубіжних наукових форумах – 254 (проти 191 у 2017 році)

За кількістю доповідей, зроблених на зарубіжних наукових форумах, кращими 
були кафедри: внутрішніх та професійних хвороб;  фтизіатрії та пульмонології; 
пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства; офтальмології; 
неврології №2;  судової медицини , медичного правознавства 
ім. заслуж. проф. М.С. Бокаріуса

Харківський національний медичний університет
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Кількість доповідей на наукових форумах на 1 науковця

Кафедри, де кількість 
доповідей на 1-го 

науковця становить 
менше 1,0

Психіатрії, наркології та 

медичної психології

8,01

Суспільних наук 6,26

Медичної генетики 6,19

Офтальмології 5,90

Фтизіатрії та 

пульмонології

4,88

Пропедевтики 

внутрішньої медицини 

№2 та медсестринства

3,90

Патологічної фізіології 0,72

Оториноларингології 0,34

Ортопедичної 

стоматології

0,16

Гістології, цитології та 

ембріології

0,1

Харківський національний медичний університет
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За результатами НДР видано, подано пропозицій 
до Переліку

2014 2015 2016 2017 2018

Методичні 

рекомендації
5 2 3 8 0

Інформаційні 

листи
17 22 30 51 48

Пропозиції до 

Переліку
49 14 58 80 85

Харківський національний медичний університет
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За результатами НДР опубліковано

2014 2015 2016 2017 2018

Монографій 29 38 56 44 49

Статей у 

наукових 

виданнях,

у т.ч. у країнах

дальнього

зарубіжжя

1916

124

2064

140

1952

216

1820

311

1684

260

Статей у 

виданнях баз 

Scopus та WoS

201

Харківський національний медичний університет
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Видали монографії
▪ проф. В.В. Бойко і співавт. (7)

▪ проф. О.М. Біловол і співавт. (2)

▪ проф. П.Г. Кравчун і співавт. (2)

▪ проф. Г.О. Сирова  і співавт. (2)

▪ проф. І.В. Сорокіна і співавт. (2)

▪ проф. Г.С. Сенаторова і співавт. (2)

▪ проф. О.І. Крюков і співавт. (2)

▪ проф. А.М. Дащук  і співавт. (1)

▪ проф. О.М. Ковальова і співавт. (1)

▪ проф. Г.М. Кожина і співавт. (1)

▪ проф. Є.М. Рябоконь і співавт.(1)

▪ проф. Ю.В. Давиденко і співавт. (1)

▪ проф. Н.І. Горголь і співавт. (1)

▪ проф. А.П. Алексеєнко і співавт. (1)

▪ проф. М.І. Пилипенко і співавт. (1) 

▪ проф. О.Я. Бабак і співавт. (1)

▪ проф. І.Ю. Робак і співавт. (1)

▪ проф. О.В. Криворучко і співавт. (1)

▪ проф. М.В. Красносельський і 
співавт. (1)

▪ д.мед.н. О.Ю. Вовк і співавт. (1)

▪ доц. О.Р. Єскін і співавт. (2)

▪ доц. О.В. Кривошапка і співавт. (2)

▪ доц. А.С. Шалімова і співавт. (1)

▪ доц. Л.В. Батюк і співавт. (1)

▪ доц. Р.В. Алексеєнко  і співавт. (1)

▪ доц.  Н.О. Шушляпіна і співавт. (1)

▪ доц. Ю.М. Калашник і співавт. (1)

▪ доц. Є.Б. Радзішевська і співавт. (1)

▪ доц. В.В. Хижняк і співавт. (1)

▪ доц. Н.М. Мартиненко і співавт. (1)

▪ ас. К.Ю. Шарлай і співавт. (1)

▪ ас. О.В. Савельєва і співавт. (1) 

▪ доц. А.В. Александрова і співавт. (1)

Харківський національний медичний університет
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Кількість статей на 1 науковця

Кафедри, де кількість 
статей на 1-го науковця 

становить менше 1,0

Гістології, цитології та 

ембріології
0,36

Загальної хірургії №1 0,35

Анатомії людини 0,33

Радіології 0,23

Харківський національний медичний університет

Дерматології, 

венерології, СНІДу

7,27

Медичної генетики 4,73

Урології, нефрології та 

андрології 

ім. А.Г. Подрєза

3,90

Епідеміології 3,65

Патологічної фізіології 

ім. Д.О. Альперна

2,93

Клінічної фармакології 

та внутр. медицини

2,73

Дерматології, 

венерології, СНІДу

7,27

23



ХНМУ у рейтингу ВНЗ України за показниками Scopus

Дата

Показник

22.12

2014

26.03

2015

16.07

2015

25.01

2016

28.03

2016

29.06

2016

квітень

2017

квітень 

2018

Загальне      

місце
28 28 27 26 26 27 26 25

Місце серед 

медичних ВНЗ
5 5 5 5 5 5 5 5

публікацій 177 176 222 224 225 226 230 446

цитувань 560 570 738 836 883 930 1090 1747

Індекс Гірша 14 14 16 18 18 18 19 24

Харківський національний медичний університет

24



Висока відзнака

Харківський національний медичний університет

11 квітня у Великому конференц-залі Національної наук України відбулася церемонія 
нагородження Web of  Science Award Ukraine 2018, на якій в різних номінаціях відзначено 
науковців та установи України, які є кращими щодо публікацій у виданнях наукометричної бази 
Web of Science.
Ректор Харківського національного медичного університету Володимир Лісовий, єдиний серед 
науковців Харківщини в 2018 році, став переможцем премії «Лідер науки України. Web of Science 
Award Ukraine 2018» у номінації «Найбільш цитований дослідник»
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Рейтинг наукових колективів у базі Google Scholar

Харківський національний медичний університет

2017 2018 Університети, НДІ

14 22 Дніпропетровська медична академія МОЗ України

24 32 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

32 53 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України

43 62 Запорізький державний медичний університет МОЗ України

69 Національний фармацевтичний університет МОЗ України

84 Українська медична стоматологічна академія МОЗ України

78 106 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України

83 107 Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

88 115 Харківський національний медичний університет МОЗ України

Кожен науковий та науково-педагогічний працівник зобов’язаний мати індивідуальний 
профіль із зазначенням місця роботи  - Харківський національний медичний університет 
або Kharkiv National Medical University
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Періодичні видання університету

▪ Журнал  «Експериментальна та 
клінічна стоматологія», 
видавником якого є ХНМУ та 
Асоціація  приватно 
практикуючих стоматологів 
отримав ISSN

▪ Три журнали включено до 
Переліку фахових видань МОН

Харківський національний медичний університет
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Проведено в ХНМУ наукових форумів / 
внесених до Реєстру

2014 2015 2016 2017 2018

52 /16 45 /14 64 /19 58 52/15

Харківський національний медичний університет
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Провели конференції у 2018 році

▪ кафедра епідеміології  (6) 

▪ кафедра внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та 
алергології (6)

▪ кафедра фтизіатрії та пульмонології (4)

▪ кафедра внутрішньої медицини №1  (3)

▪ кафедра психіатрії, наркології та мед. псих. (3)

▪ ННМК  «Університетська клініка» ХНМУ (3)

▪ кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології (2)

▪ кафедра інфекційних хвороб (2) 

▪ біологічної хімії (2)

▪ кафедра ПВМ №2 та медсестринства (2) 

▪ кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини  (2)

▪ кафедра ПВМ №1, основ біоетики та біобезпеки (2)

▪ кафедра фізіології (2)

▪ кафедра суспільних наук (2)

▪ кафедри стоматологічного профілю (2)

▪ кафедра мовної підготовки іноземних громадян (1)

▪ кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології (1)

▪ кафедра педіатрії №1 та неонатології (1) 

▪ кафедра пропедевтики педіатрії №2 (1)

▪ кафедра урології, нефрології та андрології ім. проф. А.Г. Подрєза
(1)

▪ кафедра латинської мови та мед. термінології (1)

▪ кафедра громадського здоров’я та управління охороною 
здоров’я (1)

▪ загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб (1)

▪ кафедра медичної генетики (1) 

▪ кафедра клінічної лабораторної діагностики (1)

▪ кафедра медичної біології (1)

▪ кафедра анатомії людини (1)

▪ НДІ гігієни праці та ПЗ (1) 

▪ кафедра філософії (1)

▪ кафедра стоматології дитячого віку, ДЩЛХ та імплантології (1)

Харківський національний медичний університет
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Кафедри, які заявили реєстрові 
конференції у 2019 році

▪ кафедра біологічної хімії 

▪ кафедра психіатрії, наркології та 
медичної психології

▪ кафедра латинської мови та 
медичної термінології

▪ кафедра медичної генетики 

▪ кафедра урології, нефрології та 
андрології ім. проф. А.Г. Подрєза

▪ кафедра української мови та основ 
психології та педагогіки, кафедри 
природничих наук

▪ кафедра педіатрії №2

▪ кафедра пропедевтики педіатрії 
№2, кафедра пропедевтики 
внутрішньої медицини №2 та 
медсестринства, кафедра 
внутрішньої медицини №2, 
клінічної імунології та алергології

▪ кафедра фізіології

▪ кафедра мовної підготовки 
іноземних громадян

▪ кафедра філософії

▪ кафедра дерматології, венерології 
та СНІДу

Харківський національний медичний університет
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Ліцензування PhD-програм

Галузь Спеціальність Кількість 

місць

22 Охорона 

здоров’я

221 Стоматологія 20

222 Медицина 45

224 Технології медичної 

діагностики та лікування

5

228 Педіатрія 5

Харківський національний медичний університет

На часі ліцензування PhD-програми за спеціальністю «Громадське здоров’я»
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Підготовка науково-педагогічних кадрів

Харківський національний медичний університет

Кращі 
дисципліни за 
корисністю у 
2018 році 
(проти 2017 
року)

Назва дисципліни Середній показник місця, 

визначеного аспірантами

Фахова іноземна мова (у т.ч. 

академічне письмо 

англійською мовою – 3 

кредити)

2,26 (2,77) ↑

Філософія науки 2,58 (3,25) ↑

Належна клінічна практика 

(Good Clinical Practice) і 

основи доказової медицини

2,89 (2,57) ↓

Менеджмент і презентація 

наукових та освітніх проектів 

3,21 (2,73) ↓

Інтелектуальна власність, 

авторське право, академічна 

доброчесність 

3,3 (4,14) ↑

Біостатистика (Good

Statistical Practice)

3,5 (3,05) ↓
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Захисти на здобуття науково-освітнього 
ступеня доктора філософії

МОН у 2018 році запропонувало для громадського обговорення 
проект постанови КМУ «Про затвердження Тимчасового 
Порядку присудження науково-освітнього ступеня доктора 
філософії»

Харківський національний медичний університет
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Завдання з підготовки PhD-аспірантів

▪ Підготовка до акредитації освітньо-наукових програм з 
підготовки PhD

▪ Робота у віртуальному освітньому середовищі Moodle

▪ Подальша інтернаціоналізація підготовки (розміщення 
англомовних матеріалів з дисциплін на сайті)

▪ Співробітництво з іноземними закладами освіти, які 
здійснюють підготовку PhD-аспірантів, в рамках організації
ORPHEUS

Харківський національний медичний університет
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Підготовка науково-педагогічних кадрів

2015 2016 2017 2018

Докторантура 4 4 2 1

Аспірантура

очна

заочна

за контрактом

74

52

3 ін +1

81

42

1 ін +1

84

28

5

87

14

12

Клінічна 

ординатура

бюджет

контракт

50

22 

(19 ін+3)

43

16

(12 ін+4)

45

9

(3 ін+6)

23

5

(1 ін+4)

Харківський національний медичний університет
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Виконання дисертаційних робіт

2015 2016 2017 2018

Виконується дисертацій

на кінець року:

◼ докторських

◼ кандидатських 49

213

48

235

44

226

37

218

Заплановано протягом

року:

◼ докторських

◼ кандидатських

7

40

7

68

6

46

4

41

Харківський національний медичний університет
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Виконання дисертаційних робіт

2015 2016 2017 2018

Захищено + подано 

до спецрад:

◼ докторських

◼ кандидатських

5+3

41+22

5+4

40+21

9+3

40+22

9+6

37+29

Харківський національний медичний університет
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Докторські дисертації захистили

▪ Смачило Р.М. (кафедра хірургії № 1)

▪ Кривенко Л.С. (кафедра СДВ, ДЩЛХ та імплантології)

▪ В’юн В.В. (кафедра психіатрії,наркології та медичної психології) 

▪ Бойченко А.Д.(кафедра педіатрії № 1 та неонатології) 

▪ Вигівська Л.А.(кафедра акушерства та гінекології № 1)

▪ Кихтенко О.В.(кафедра патологічної анатомії)

▪ Боягіна О.Д. (кафедра анатомії людини) 

▪ Степаненко О.Ю.(кафедра гістології,цитології та ембріології)

▪ Антонян І.М. (кафедра урології,нефрології та андрології імені 
професора А.Г.Подрєза)

Харківський національний медичний університет
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Якісна підготовка дисертантів
▪ кафедра медицини невідкладних станів,  

анестезіології та інтенсивної терапії        

▪ кафедра внутрішньої медицини 
№2 і клінічної імунології та алергології  імені 
академіка Л.Т.Малої

▪ кафедра внутрішньої медицини №3 та 
ендокринології

▪ кафедра внутрішніх та професійних хвороб

▪ кафедра стоматології дитячого віку, ДЩЛХ та 
імплантології

▪ кафедра психіатрії, наркології та медичної 
психології

▪ кафедра офтальмології 

▪ кафедра педіатрії № 1 та неонатології

▪ кафедра педіатрії  № 2

▪ кафедра ортопедичної стоматології

▪ кафедра урології, нефрології та андрології імені 
професора А.Г.Подрєза

▪ кафедра хірургії № 1

▪ кафедра акушерства та гінекології № 1

Достроково захистилися 
аспіранти кафедр

▪ медицини невідкладних станів, 
анестезіології та інтенсивної терапії

▪клінічної фармакології  та внутрішньої 
медицини 

▪педіатрії № 1 та неонатології

▪педіатрії № 2

▪неврології № 2

▪мікробіології,вірусології та імунології 
ім. проф. Д.П.Гриньова

Харківський національний медичний університет
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Голови наукових комісій

Голови проблемних комісій

з фундаментальних дисциплін - проф. І.В. 
Сорокіна

з терапевтичних дисциплін –
проф. П.Г. Кравчун

з хірургічних  дисциплін –
проф. В.В. Бойко

з педіатрії –
проф. Ю.В. Одинець

з акушерства та гінекології –
проф. М.О. Щербина

зі стоматології –
проф. Г.П. Рузін

з профілактичної медицини –
проф. І.В. Завгородній

Голова комісії з питань етики 
та біоетики –
проф. Т.С. Оспанова

Голова комісії з перевірки 
первинної документації –
проф. О.В. Ніколаєва

Харківський національний медичний університет
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Голови апробаційних комісій

з морфології –
проф. В.О. Ольховський 

з теоретичної медицини –
проф. О.В. Ніколаєва

з вірусології, мікробіології,
інфекційних хвороб –
проф. В.М. Козько

з гігієни та профпатології –
проф. В.О. Коробчанський

зі стоматології –
проф. Є.М. Рябоконь

з акушерства та гінекології 
– проф. Ю.С. Паращук 

з внутрішньої медицини –
проф. Л.М. Пасієшвілі

з хірургії –
проф. В.О. Сипливий

з педіатрії –
проф. Г.С. Сенаторова

з нейронаук –
проф. Г.М. Кожина

Харківський національний медичний університет
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Спеціалізовані вчені ради
№

п/п

Шифр 

спецради

Шифри і назви спеціальностей Голова ради

1. Д 64.600.01 14.01.01 – акушерство та гінекологія;

14.01.03 – хірургія;
14.01.06 – урологія 

д.мед.н., 

проф. М.О. Щербина

2. Д 64.600.02 14.01.22 – стоматологія

14.01.30 – анестезіологія і інтенсивна терапія

14.01.39 – клінічна лабораторна 
діагностика

д.мед.н., 

проф. Р.С. Назарян

3. Д 64.600.03 14.01.25 – судова медицина

14.02 01 - анатомія людини;

14.03.02 – патологічна анатомія;
14.03.04 – патологічна фізіологія

д.мед.н., 

проф. І.В. Сорокіна

4. Д 64.600.04

ім. академіка 

Л.Т. Малої

14.01.02 – внутрішні хвороби;

14.01.10 – педіатрія;

14.01.11 – кардіологія;
14.01.37 – нефрологія 

академік НАМН України, 

д.мед.н., 

проф. О.М. Біловол

5. Д 64.600.06 14.02.01 – гігієна та професійна патологія;
14.02.03 – соціальна медицина 

д.мед.н., 

проф. В.А. Огнєв

Харківський національний медичний університет



Закон «Про освіту»

Стаття 42. Академічна доброчесність
1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та 
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 
наукових (творчих) досягнень.

Харківський національний медичний університет
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Міжнародна наукова діяльність

Universal Scientific 
Education and Research 
Network -
об’єднання науковців 
та освітян для 
просування
аутентичних, етичних і 
професійних наукових
досліджень і освітніх
проектів, а отже, для 
розвитку науки для 
невійськових цілей і 
суспільного блага

Харківський національний медичний університет
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Всеукраїнська студентська олімпіада

Харківський національний медичний університет

    Додаток   

                                                                                      до листа ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти»  

від   02.10.    2018  № __22.1/10-3431__  

 

ІНФОРМАЦІЙНА ЗАПИСКА  

щодо узагальнення підсумків Всеукраїнської студентської олімпіади  

у 2017/2018 навчальному році 
 

Другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н.р. (далі – 

Олімпіада) проводився з 92 навчальних дисциплін, 127 напрямів та спеціальностей 

на базі 77 закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України та 17 закладів 

вищої освіти інших міністерств і відомств (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 06.12.2017 р. № 1572).  

 

У ІІ етапі Олімпіади взяли участь 12 589 студентів, з них – 302 студенти 

нагороджені дипломами І ступеня, 529 студент – дипломами ІІ ступеня,  

678 студентів – дипломами ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 13.08.2018 р. № 902). 
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Харківський національний медичний університет

МЕДИЧНІ 

Студентів –

учасників ІІ 

етапу

Кількість 

олімпіад І ІІ ІІІ

Усього 

призерів

Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця 108 32 6 11 9 26

Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я.Горбачевського 82 27 7 8 7 22

ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" 

(м. Полтава) 90 27 3 5 9 17

Вінницький національний медичний університет 

ім.М.І.Пирогова 82 31 4 2 6 12

Одеський національний медичний університет 70 26 3 2 7 12

Івано-Франківський державний медичний університет 85 26 2 4 4 10

Буковинський державний медичний університет 72 28 2 3 4 9

Харківський національний медичний університет 74 24 1 5 2 8

Запорізький державний медичний університет 74 30 2 1 4 7

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" 65 21 2 3 5

Національний фармацевтичний університет 31 15 2 2 4

Львівський національний медичний університет ім.Данила

Галицького 48 19 1 1 2

    Таблиця 1 

 РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У ІІ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  2017/2018 Н.Р. 
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Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт

Статистична довідка щодо участі вищих навчальних закладів у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 н.р. 

№ п\п Назва вищого навчального закладу Кількіст

ь 

надіслан

их робіт

Кількіс

ть 

студент

ів-

авторів

Кількість 

робіт, 

нагородже

них

дипломом         

І ступеня

Кількість 

робіт, 

нагородже

них

дипломом 

ІІ ступеня

Кількість 

робіт, 

нагородже

них

дипломом  

ІІІ ступеня

Загальна

кількість 

робіт, 

нагородже

них

дипломам

и**

Харківський національний медичний університет

71 Буковинський державний медичний 

університет

19 20 1 4 5 10

75 Національний медичний університет імені 

О.О.Богомольця

25 27 3 3 3 9

97 Національний фармацевтичний університет 21 23 3 4 7

114 ДЗ «Дніпропетровська медична академія» 16 23 1 2 2 5

124 ВДНЗ України "Українська медична 

стоматологічна академія"

18 22 2 1 1 4

143 Харківський національний медичний 

університет

12 16 2 1 3

Харківський національний медичний 

університет
8 12 1 2 3

у 2016/17 р

4-те місце 

серед 

медЗВО
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Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт

Харківський національний медичний університет
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Харківський національний медичний університет

Статистична довідка
щодо проведення у базових закладах вищої освіти ІІ етапу

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р.

74 Медицина Харківський національний медичний 

університет 
50 61 13 41 12 14 1

№ 

з/п

Назва галузі знань, 

спеціальності, спеціалізації, з 

яких проводився Конкурс

Назва базового закладу вищої освіти Кількість 

робіт, що 

надійшли 

на 

конкурс

Кількість 

студентів-

авторів 

Кількість 

ВНЗ

Кількість 

студентів, які 

доповідали 

на 

конференції 

(доповідей)

Кількість 

ВНЗ, які 

вийшли 

у ІІ етап

Кількість 

переможців 

(авторів)

Кількість 

переможців 

(авторів) 

від 

базового 

закладу 

вищої 

освіти 

76 Клінічна та 

фундаментальна 

медицина, стоматологія, 

фармакологія (англійською 

мовою)

Національний медичний університет 

імені О.О. Богомольця
48 63 13 63 13 19 7

83 Теоретична медицина ВДНЗУ «Буковинський  державний 

медичний університет»
45 54 15 43 15 15 3

118 Педіатрія Вінницький національний медичний 

університет  ім. М.І. Пирогова  
23 27 10 12 5 7 3

127 Фармація, промислова 

фармація

Національний фармацевтичний 

університет
11 12 8 9 6 3 1

50



22-24 січня 2018 року у рамках Наукової сесії Харківського національного медичного 
університету відбувся Фестиваль молодіжної науки

Харківський національний медичний університет
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23-25 травня 2018 року відбулася ХI Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція 
молодих учених та студентів International Scientific Interdisciplinary Conference (ISIC)

Харківський національний медичний університет
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ІІ Всеукраїнський медичний турнір – Battle Med
(5-7 травня 2018 р.)

Харківський національний медичний університет
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26.10.2018 р. за ініціативи Ради Студентського наукового 
товариства відбулася наукова інтелектуальна гра 
«Scientific brain-ring»

Харківський національний медичний університет
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Фестиваль науки

Харківський національний медичний університет
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Відзначення

•Обласну стипендію імені І.І. Мечникова в номінації «видатний науковець» 
призначено професору кафедри хірургічної стоматології та щелепно-
лицевої хірургії д.мед.н. Г.П. Рузіну

•Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених призначено 
доценту кафедри стоматології, доктору медичних наук Н.Савельєвій та 
асистенту кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та 
інтенсивної терапії, кандидату медичних наук К. Шарлай

•Академічну стипендію Президента України для молодих вчених 
призначено аспіранту кафедри педіатрії №2 Х. Потіхенській

Харківський національний медичний університет

56



Рейтинговий показник кафедр у базі 
«Наука онлайн» на 13.01.2019 р.

1 Кафедра клінічної

фармакології

2 Кафедра психіатрії, 

наркології та 

медичної психології

3 Кафедра внутрішньої 

медицини №2, 

клінічної імунології та 

алергології ім. акад. 

Л.Т. Малої

4 Кафедра внутрішньої 

медицини №1 

5 Кафедра інфекційних 

хвороб

6 ННМК «Університетська 

клініка» ХНМУ

7 Педіатрії №1 та 

неонатології

8 Кафедра пропедевтики 

внутрішньої медицини 

№1, основ біоетики та 

біобезпеки

9 Кафедра хірургії №2

10 Кафедра фтизіатрії та 

пульмонології

Харківський національний медичний університет
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16 Кафедра педіатрії №2

17 Кафедра дерматології, 

венерології  і  СНІДу

18 Кафедра патологічної 

анатомії

19 Кафедра патологічної 

фізіології ім. Д.О. Альперна

20 Кафедра дерматології, 

венерології  і  медичної 

косметології

11 Кафедра медичної генетики

12 Кафедра урології, нефрології 

та андрології ім. проф. А.Г. 

Подрєза

13 Кафедра внутрішніх та 

професійних хвороб

14 Кафедра загальної практики –

сімейної медицини та 

внутрішніх хвороб

15 Кафедра акушерства, 

гінекології та дитячої 

гінекології

Харківський національний медичний університет
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Кращі кафедри за напрямами (клінічні)

1 Кафедра клінічної

фармакології

2 Кафедра психіатрії, 

наркології та 

медичної психології

3 Кафедра внутрішньої 

медицини №2, 

клінічної імунології та 

алергології ім. акад. 

Л.Т. Малої

4 Кафедра внутрішньої 

медицини №1 

5 Кафедра інфекційних 

хвороб

6 ННМК «Університетська 

клініка» ХНМУ

7 Педіатрії №1 та 

неонатології

8 Кафедра пропедевтики 

внутрішньої медицини 

№1, основ біоетики та 

біобезпеки

9 Кафедра хірургії №2

10 Кафедра фтизіатрії та 

пульмонології

Харківський національний медичний університет
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Кращі кафедри за напрямами 
(природничі)

1 Кафедра патологічної

анатомії

2 Кафедра патологічної

фізіології

ім. Д.О. Альперна

3 Кафедра медичної та 

біоорганічної хімії

Харківський національний медичний університет
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Кращі кафедри за напрямами 
(соціально-економічні та гуманітарні)

1 Кафедра суспільних

наук

2 Кафедра філософії

3 Кафедра української

мови, основ 

психології та 

педагогіки

Харківський національний медичний університет
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Рейтинг за факультетами

Місце Факультет Усереднене місце, яке 

обіймає кафедра 

факультету

1 ІІ медичний 14,8

2 VI медичний 23,9

3 ННІПО 26,4

4 IV медичний 33,0

5 Стоматологічний 41,3

6 ІІІ медичний 43,9

7 І медичний 46,6

8 V медичний 51,6

9 VII медичний 52,1

Харківський національний медичний університет
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Прорив року

Кафедра стоматології

Кафедра терапевтичної стоматології

Кафедра загальної хірургії №1

Харківський національний медичний університет

Кафедра загальної практики-сімейної 
медицини

Кафедра пропедевтики педіатрії №2

Кафедра педіатрії №1 та неонатології

Кафедра дитячих інфекцій

ННМК «Університетська клініка»

Кафедра внутрішніх та професійних 
хвороб

Кафедра дитячої хірургії та дитячої 
анестезіології

Кафедра громадського здоров’я та УОЗ

Кафедра фізичної реабілітації та 
спортивної медицини
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Кращі науковці

• Біловол Олександр Миколайович

• Бойко Валерій Володимирович

• Бутов Дмитро Олександрович

• Гаргін Віталій Віталійович

• Дащук Андрій Михайлович

• Євтушенко Денис Олександрович

• Завгородній Ігор Володимирович

• Зеленська Катерина Олексіївна

• Капустник Валерій Андрійович

• Князькова Ірина Іванівна

• Кожина Ганна Михайлівна

• Козько Володимир Миколайович

• Кравчун Павло Григорович

• Криворучко Ігор Андрійович

• Маракушин Дмитро Ігорович

• Лісовий Володимир Миколайович

• Савенков Володимир Ілліч

• Соломенник Ганна Олегівна

• Чумаченко Тетяна Олександрівна

Харківський національний медичний університет

64



Основні завдання з наукової 
діяльності 
на 2019 рік
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Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 652
«Деякі питання проведення державної атестації закладів 
вищої освіти в частині провадження ними наукової 
(науково-технічної) діяльності»

Харківський національний медичний університет
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Оцінка досягнень закладу вищої освіти за науковим напрямом обчислюється як сума значень 
показників (оцінених у балах) за такими складовими:

1) показники кадрового складу ЗВО за науковим напрямом; 
2) показники фінансування закладу вищої освіти за науковим напрямом (обсяги фінансування на 

науку за загальним фондом і спеціальним фондом);
3) обсяг коштів, спрямованих/залучених закладом вищої освіти на придбання обладнання за 

науковим напрямом;
4) кількість статей закладу вищої освіти за науковим напрямом у наукових виданнях (журналах), які 

індексуються у наукометричних базах даних  “Scopus” та/або “Web of Science”, з використанням 
як додаткового показника для наукових напрямів значення коефіцієнтів впливовості зазначених 
журналів;

5) кількість наукових видань (журналів), засновником (співзасновником) яких є заклад вищої освіти, 
за науковим напрямом, які індексуються у наукометричних базах даних “Scopus” та/або “Web of
Science”;

6) кількість працівників закладу вищої освіти (за основним місцем роботи), які є членами 
редакційних колегій наукових видань (журналів), які індексуються у наукометричних базах даних 
“Scopus” та/або “Web of Science”.



Пріоритети 2019 року

▪ реалізація положень Законів «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 
наукову та науково-технічну діяльність»

▪ модернізація матеріально-технічної бази наукових досліджень

▪ проведення інноваційних наукових досліджень

▪ представлення результатів досліджень у виданнях баз Scopus та Web of 
Science

▪ якісна підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів

▪ академічна доброчесність

▪ розвиток й підвищення ефективності наукової роботи студентів та 
молодих науковців
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Щастя дається лише тим, хто 
володіє знанням. Чим більше
знає людина, тим різкіше, тим
сильніше він бачить поезію
землі там, де її ніколи не 
знайде людина, яка має
обмаль знань

Костянтин Паустовський
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Із вдячністю і 
найкращими 

побажаннями!
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