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Шановні делегати конференції трудового колективу, колеги! 

Відповідно до закону України «Про вищу освіту» ректор університету 

повинен щороку звітувати перед вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування університету – конференцією трудового колективу про проведену 

за минулий рік роботу. Саме з цього питання ми сьогодні і зібрались з вами у цій 

залі і дозвольте запропонувати Вашій увазі звіт про проведену роботу.  

Закон України «Про вищу освіту», Статут університету, контракт з 

Міністерством охорони здоров'я визначають надзвичайно широке коло 

повноважень, обов'язків і відповідальності ректора: від організації навчально-

виховного процесу, наукових досліджень до різного роду господарських питань. 

Тому, навіть стислий звіт про їх виконання зайняв більше ста сторінок 

машинописного тексту. Він буде викладений на офіційному веб-сайті 

університету, а сьогодні дозвольте мені зупинитись лише на найбільш знакових 

результатах і в разі необхідності відповісти на Ваші запитання. 

На сьогоднішній день загальна характеристика університету виглядає 

наступним чином:  

70 кафедр розподілені між 7 факультетами та Навчально-науковим 

інститутом післядипломного освіти. Кількість науково-педагогічних та наукових 

працівників становить 1097 осіб, серед яких 153 докторів наук та 610 кандидатів. 

На даний час в університеті навчається 8412 осіб (проти 8095 у минулому 

році). Із загальної кількості осіб, що навчаються, 3835 – іноземні громадяни (у 

2015 р. цей контингент складав 3597 особи). 

У минулому році основні зусилля адміністрації і мої як ректора були 

спрямовані на оптимізацію структури і зміну функцій деяких структурних 

підрозділів університету, розвиток власної навчально-науково-лікувальної бази, її 

оснащення сучасним діагностично-лікувальним устаткуванням, введення в дію 

нових навчальних площ тощо. Так, за рішенням Вченої ради університету 

Навчально-науковий центр був реорганізований у Навчально-науковий інститут 

якості освіти, що дозволить йому проводити не тільки наукові дослідження з 
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організації навчального процесу, а й організовувати навчання студентів, лікарів-

інтернів, лікарів на етапі післядипломної підготовки тощо. 

Продовжено оснащення і розширення лікувально-діагностичних 

можливостей університетської клініки, введено в експлуатацію дві навчальні 

аудиторії і два фантомних класи в стоматологічному центрі. 

Головним завданням минулого року було зберегти провідні позиції 

університету в системі вищої медичної освіти України, до чого нас зобов'язує 

Програма розвитку університету на 2015-2025 роки. 

В цьому плані основними пріоритетами нашої роботи впродовж року були: 

розширення навчальної бази кафедр університету, оснащення їх сучасним 

обладнанням з метою забезпечення якісної підготовки фахівців на всіх етапах 

надання освітніх послуг; 

подальший розвиток і впровадження системи управління якістю освітніх 

процесів; 

розширення напрямів наукової діяльності, збільшення бюджетного і 

позабюджетного фінансування наукових розробок вченими університету; 

ефективна кадрова політика; 

покращення матеріально-технічного стану будівель, приміщень кафедр і 

клінік університету; 

розвиток студентського самоврядування, залучення студентського активу до 

вирішення всіх нагальних питань  життєдіяльності університету. 

У 2016 році в університеті діяла система управління якістю освіти 

відповідно до стандарту ISO 9001:2008. Університет успішно пройшов процедуру 

щорічного наглядового аудиту системи управління якістю, яким було 

підтверджено її відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO. Було 

розроблено, затверджено та введено в дію «Положення про оцінювання науково-

педагогічної діяльності кафедр ХНМУ». Наприкінці року на засіданні Вченої ради 

були відзначені кафедри, які були визначені переможцями даного рейтингу. 

Одним із головних наших завдань в минулому році було формування 

якісного контингенту студентів. Для цього ми активно проводили 
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профорієнтаційну роботу з майбутніми абітурієнтами. Університет приймав 

участь у спеціалізованих ярмарках та виставках: міжнародній спеціалізованій 

виставці «Освіта та кар’єра», заході «Ярмарок вишів». Разом з Департаментом 

освіти та науки Харківської облдержадміністрації проводилися профорієнтаційні 

виїзні зустрічі зі школярами та учнями медичних ВНЗ I-II рівнів акредитації 

районів Харківської області в рамках акції «Вища школа Харківщини – сільському 

абітурієнту». Двічі, впродовж року, проведено «День відкритих дверей». Близько 

1500 абітурієнтів та їхніх батьків мали можливість ознайомитися з університетом 

та його кафедрами. 

Про високий рейтинг нашого університету, його високу популярність 

свідчить висока кількість заяв, що надійшли до приймальної комісії і та конкурсна 

ситуація, яка склалася, як на місця державного замовлення, так і на місця 

навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. 

Під час вступної кампанії 2016 року до приймальної комісії надійшло 6747 

заяв. На місця бюджетного фінансування було зараховано 428 студентів, з яких за 

ступенем «Магістр» на спеціальність «Медицина» - 419, «Стоматологія» - 4 та 

ступенем «Бакалавр» на спеціальність «Медсестринство» - 5 студентів. На місця 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб було прийнято 371 студент. На 

спеціальність «Стоматологія» прийнято на навчання 113 осіб. У 2016 році значний 

інтерес до можливості продовження професійної освіти в ХНМУ, зокрема за 

ступенем освіти «Бакалавр» спеціальності «Медсестринство», виявили 

випускники медичних коледжів. На денну та вечірню форми підготовки 

зараховано 37 студентів, що на 21,4% більше, ніж у минулому році. 

У 2016 році у зв’язку зі змінами нормативних освітянських актів 

університетом до початку приймальної компанії, у стислий термін, було 

проведено ліцензування навчальної діяльності в галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» за спеціальностями 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина», за освітнім 

рівнем «Магістр». Прийом студентів на навчання до університету був проведений 

вже за новими спеціальностями. 
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Шановні колеги! Одним з головних критеріїв якості підготовки фахівців в 

університеті є результати складання ліцензійних іспитів «Крок». На 

представлених слайдах наведені результати, які отримали наші студенти при їх 

складанні. Хочу відзначити, що в минулому році студенти показали більш високі 

результати практично за всіма профілями, хоча і не всі вони були на рівні, або 

вище національного показника. Особливо це стосується результатів складання 

ліцензованих іспитів іноземними студентами. Тому питання якісної організації 

навчального процесу, індивідуального підходу до кожного студента залишаються 

актуальними і в наступному році. 

Таких результатів нам вдалось досягти, зокрема, і за рахунок організації 

роботи, в рамках навчально-наукового інституту якості освіти, його відділу 

моніторингу організації навчального процесу. Проведення цим структурним 

підрозділом ректорських замірів залишкових знань студентів, в тому числі і з 

предметів, які включені до ліцензійних іспитів, дозволило формувати так звані 

«групи ризику» і проводити серед цих студентів додаткові заняття. 

Думаю, що таку роботу слід проводити і в подальшому. Хоча, з огляду на 

посилення вимог до рівня володіння випускником практичних навичок, саме 

практична підготовка студентів повинна зайняти провідне місце під час його 

навчання в університеті. В минулому році ми провели необхідну підготовчу 

роботу. Так, на базі навчально-наукового інституту якості освіти були організовані 

профільні симуляційні класи: з педіатрії, хірургії, акушерства та гінекології. На 

етапі закінчення організація класів за напрямом «Терапія», та «Медицина 

невідкладних станів». Оновлена база фантомного обладнання за рахунок купівлі 7 

фантомів, у тому числі трьох високотехнологічних. 

У 2016 році університет випустив 1311 осіб (в т.ч. 478 студентів-

іноземців). З них близько 40 отримали дипломи з відзнакою. Університет завжди 

дуже відповідально ставився до виконання плану державного замовлення МОЗ 

України з підготовки фахівців. В минулому році направлення на роботу отримали 

317 вітчизняних студентів, з яких 170, а це майже 46 %, були спрямовані в 

установи охорони здоров'я сільської місцевості. 
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У 2016 році ми продовжили розширення інформаційно-бібліотечного 

забезпечення навчального та наукового процесів. На кінець року загальний фонд 

Наукової бібліотеки налічував: 986 669, у тому числі навчальної літератури - 

565 071 примірник, серед яких державною мовою - 168 067. 

На всіх пунктах обслуговування користувачів (окрім читальних залів у 

студентських гуртожитках) запроваджено автоматизовану видачу навчальної і 

наукової літератури з використанням штрих-кодів, тим самим ми завершили 

повний цикл автоматизації бібліотечних процесів. 

У 2016 році ми суттєво збільшили суму коштів, виділених на закупівлю 

навчальної і наукової літератури до бібліотечних фондів. Всього в минулому році 

було придбано літератури:  

- навчальної – 278 назв, 5 485 примірників  на суму 1 937 347,22 грн.;  

- наукової – 37 назв, 205 примірників на суму 36 357 грн.  

Загальна сума витрат на ці цілі становила майже два мільйона грн. 

Важливим завданням у минулому році було забезпечення навчального 

процесу для студентів англомовної форми навчання. Університет придбав 

навчальної літератури всесвітньовідомих закордонних видавництв – всього 91 

назва, 199 примірників на суму 664 822,22 грн. До деяких цих підручників є 

мережевий доступ. 

Декілька слів про наш головний електронний архів – Репозитарій. Про 

ефективність його роботи свідчить статистика його наповнення та звернення до 

нього. Так, станом на 1 січня 2017 року цей електронний архів містить 14 651 

документ. За минулий рік він зріс на 3 511 документів, кількість звернень та 

завантажень файлів була за минулий рік вдвічі більшою –6 313 109, а за весь 

період його функціонування сягнула за 12 млн. Безумовним досягненням є ті 

місця, які він посідає у всесвітньому рейтингу Webometrics. У всесвітньому 

рейтингу Webometrics за 2016 рік Репозитарій ХНМУ має такі позиції: 1-ше – 

серед репозитаріїв медичних вишів України; 8-е – серед 52-ох українських 

інституційних репозитаріїв і 739-те – серед 2 275-ти репозитаріїв світу. 
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Активно працювали фахівці університету над створенням власної навчально-

методичної літератури. Всього було видано 11 підручників, 36 навчальних 

посібників, у тому числі 8 англійською мовою 23 монографії, з них 12 – з грифом 

МОН, МОЗ та ЦМК з ВМО МОЗ України. Крім того, співробітниками 

університету у 2016  році підготовлено та видано у електронному вигляді 253 

навчально-методичні роботи для студентів та лікарів-інтернів. 

Впродовж року тривала робота з підсилення кадрового складу науково-

педагогічних працівників університету. Станом на кінець 2016 року навчально-

виховний процес забезпечують 963 викладача, в тому числі 132 (13,7%) докторів 

наук, 548 (56,9%) кандидатів наук. Частка викладачів з науковими ступенями та 

вченими званнями становить 70,6%. Не мають наукового ступеня 283 особи 

(29,4%). Всього за сумісництвом працює 134 викладача, в тому числі 21 (15,7%) 

доктор наук, 62 (46,3%) кандидати наук. У останні роки до роботи на кафедрах 

університету активно залучаються молоді спеціалісти. На 70 кафедрах 

університету працюють завідуючими 59 докторів наук, 9 кандидатів наук та 2 

особи без наукового ступеню, які очолюють теоретичні кафедри. 

Велика увага в університеті приділялася науковій діяльності. У 2016 році 

вчені університету виконували 13 прикладних НДР за рахунок коштів 

Держбюджету та 47 ініціативних робіт. Приємно відзначити, що у звітному році, 

питома вага надходжень за наукову діяльність за спецфондом перевищила 

надходження із загального фонду держбюджету і склала 68,4% від сукупних 

надходжень за наукову діяльність. 

Наукова продукція університету в 2016 році - це 52 монографії, 30 

інформаційних листів, 1952 наукові статті, у тому числі 216 статей у виданнях країн 

дальнього зарубіжжя. Суттєво більше, ніж в 2015 році, було подано пропозицій для 

їх включення до Переліку наукової продукції, яка підлягає впровадженню. 

У наукометричній базі Scopus наш університет станом на червень 2016 року 

серед вищих навчальних закладів України посідав 27 загальне і 5 серед медичних 

вузів місце з індексом Хірша - 18. 
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В університеті у 2016 році проведено 64 наукові форуми, 13 з яких було 

внесено до відповідного Реєстру. 

Серед здобутків в організаційній роботі треба відзначити ліцензування 

університету на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-

науковому) рівні з підготовки докторів філософії за спеціальностями «Медицина», 

«Стоматологія», «Технологія медичної діагностики та лікування»; 

долучення університету до системи Strike Plagiarism (ХНМУ став п’ятим 

серед медичних ВНЗ, які запроваджують відповідний антиплагіатний комплекс); 

включення англомовного журналу «Inter collegas» до Переліку фахових 

видань МОН України. 

Підготовка науково-педагогічних кадрів була й залишається одним із 

пріоритетів діяльності університету. У звітному році в аспірантурі навчалися 123 

особи (проти 126 в 2015 році), в магістратурі - 10, в клінічній ординатурі - 59 осіб. 

З вересня 2016 року розпочато чотирирічну підготовку в аспірантурі 23-ьох 

майбутніх докторів філософії за ліцензованими освітньо-науковими програмами. 

Як ви знаєте, ця підготовка окрім наукової містить освітню складову, і від якісної 

її реалізації багато в чому залежить і якість підготовки цих спеціалістів. 

У 2016 році співробітниками університету захищено й подано до спецрад 9 

докторських і 61 кандидатську дисертації. На кінець 2016 року в університеті 

виконувалися 48 докторських і 235 кандидатських дисертацій. 

Звітний рік також відзначено плідною роботою наших п’яти 

спеціалізованих вчених рад, захист дисертацій в яких проводиться за 

чотирнадцятьма спеціальностями. Вважаю, що на часі є збільшення у радах 

кількості спеціальностей, за якими можуть проводитися захисти дисертаційних 

робіт. Також актуальною є підготовка спеціалізованих вчених рад до процедури 

акредитації Національним агентством із забезпечення якості освіти. 

2016 рік також можна сміливо називати роком молодіжної науки в нашому 

університеті, бо цей рік за кількістю заходів, проведених студентами та молодими 

науковцями, соціальною значущістю цих заходів суттєво відрізнявся від років 
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попередніх. Мова йде про «Ніч науки», «Наукові пікніки», «Плюшевий лікар», 

«Музика проти раку», «Науковий квест» - і це далеко не повний перелік цих 

заходів. Я хочу подякувати нашому студентству, молодим науковцям за їхню 

активну громадянську позицію, за їхні лідерські якості. 

Свідоцтвом того, що науковий доробок нашого університету визнається й 

на регіональному, й на державному рівні, є відзначення наших науковців – 

присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» 

проректорові з наукової роботи професору В.В. М’ясоєдову, присудження Премії 

Президента України для молодих учених 2016 року доценту кафедри фтизіатрії та 

пульмонології Дмитру Бутову, призначення  стипендії Кабінету Міністрів для 

молодих учених асистенту кафедри стоматології дитячого віку Людмилі 

Кривенко та асистенту кафедри патологічної анатомії Михайлу Мирошниченку, 

присвоєння звання «Почесний громадянин Харківської області» професорам О.М. 

Біловолу, О.Я. Гречаніній, В.В. Бойку, звання «Почесний громадянин міста 

Харкова» професору В.І. Лупальцову. 

У 2016 році значно підвищився рівень міжнародної роботи університету з 

встановлення нових партнерських зв’язків із закордонними навчальними і 

лікувальними закладами, міжнародними організаціями. Протягом року 

університет долучався до участі у 21 міжнародному проекті. Оформлено та 

реалізовано 47 закордонних відряджень, метою яких була участь у конференціях, 

конгресах, семінарах тощо, а також проходження стажувань. У звітному періоді 

відбулося 49 стажувань. 193 співробітники набули або продовжили членство у 

158 міжнародних організаціях.  

Протягом 2016 року в університеті був організований прийом 32 іноземних 

делегацій. Він дозволив провести так звану “домашню інтернаціоналізацію”, 

тобто підвищення кваліфікації викладачів та студентів університету завдяки 

участі у лекціях та майстер-класах, які проводили в стінах університету запрошені 

іноземні колеги. Для створення позитивного іміджу, ефективного висвітлення 

діяльності і досягнень Харківський національний медичний університет був 

представлений на 33 міжнародних виставках, отримано 5 нагород. 
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Особливо інтенсивно у 2016 році відбувалося встановлення нових 

партнерських зв’язків із закордонними навчальними і лікувальними закладами, 

міжнародними організаціями. Це дозволяє нам на систематичній основі 

здійснювати обмін досвідом, реалізовувати програми академічної мобільності, 

спільно брати участь у наукових дослідженнях та міжнародних проектах, більш 

ефективно організовувати і проводити наукові заходи (форуми, конгреси, 

симпозіуми тощо). За минулий рік було продовжено співпрацю та встановлено 

нові зв’язки із закладами освіти та науковими установами 22 країн світу, за 57 

договорами. Це дозволило університету вперше запровадити студентську 

академічну мобільність. Досягнута домовленість щодо можливостей проходження 

літньої виробничої практики студентами 4, 5-го курсів у ряді університетів-

партнерів ближнього і дальнього зарубіжжя. Вперше у рамках договору про 

співпрацю запроваджена академічна мобільність із одним з українським медичних 

університетів - Тернопільським державним медичним університетом. 

Активна політика в розширенні міжнародних відносин сприяє підвищенню 

іміджу університету на міжнародному ринку надання освітніх послуг. Наразі в 

ХНМУ навчається понад 4000 іноземних громадян з 82 країн світу, у тому числі: 

на основних факультетах – більш 3800 студентів. За останні роки відмічається 

зростання набору іноземних студентів на 1 курс.  

Шановні делегати! Важливим напрямком роботи університету є виховна 

робота. Вона проводиться у відповідності з Концепцією виховної роботи, яку ми з 

вами затвердили. Серед заходів, які ми проводимо першочергове значення має 

національно-патріотичне виховання студентів. Зі студентською молоддю 

проводяться чисельні лекції, семінари, виховні години, тематика яких присвячена 

вивченню історичного минулого українського народу, славетним подіям 

сьогодення, а також святам, подіям і пам’ятним датам історії Українського 

народу. 

Університет є одним з лідерів волонтерського студентського руху в країні. 

Цей напрямок діяльності постійно змінюється та доповнюється у відповідності до 

змін у суспільному житті. Одним з актуальних заходів в цьому плані є поширення 
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знань, умінь та навичок надання першої медичної допомоги, що проводиться під 

керівництвом Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ у 

Навчально-тренувальному центрі волонтерів з надання невідкладної домедичної 

допомоги. 

Дуже важливим для медичної підготовки студентів став організований цикл 

волонтерських військово-патріотичних змагань з удосконалення практичних 

навичок у студентів в умовах наближених до реальних. Були проведені змагання 

«Козацькі розваги», що стали підсумком реалізації масштабного проекту 

студентського самоврядування з навчання студентів-першокурсників елементам 

надання першої медичної допомоги, у якому взяли участь понад 700 чоловік 

студентів та співробітників університету. 

У рамках паліативної та хоспісної допомоги працюють понад 2500 

волонтерів. Команда волонтерів «Ера Милосердя» традиційно проводить 

масштабні акції-привітання, здійснює фізичний догляд за тяжкохворими, надає 

психологічну допомогу пацієнтам у Обласному центрі паліативної допомоги та 

хоспісу. У межах шефського напрямку роботи організований постійний зв’язок з 

вихованцями загальноосвітньої школи-інтернату у м. Куп'янську Харківської 

області. До закладу передаються набори гуманітарної допомоги за замовленням 

вихованців. Для них готуються та проводяться інформаційно-

просвітницькі заходи з питань дотримання здорового способу життя. 

Активно розвивається напрям волонтерського руху щодо вшанування 

видатних постатей та важливих історичних подій. Організований догляд за 70 

могилами вчених, які працювали в харківській вищий медичній школі. Студенти 

брали активну участь у реставрації місця поховання засновника Харківського 

науково-дослідного інституту судових експертиз на міському цвинтарі № 2 м. 

Харкова професора М.С.Бокаріуса та приєдналися до акції увіковічення пам’яті 

Є.Й. Мухіна – засновника вітчизняної травматології.  

В минулому році в університеті активно розвивався спорт. Всього 

працювало 19 спортивних секцій, у яких займались близько 300 студентів. 

Студенти приймали участь у численних спортивних змагання  світового, 



11 

 

загальнодержавного та місцевого рівнів. Серед досягнень студентів-спортсменів 

слід відзначити:  

перемогу на Чемпіонату  Світу з козацького двобою - Нестерук Ярослав -  

студент 4 курсу II мед. ф-ту;  

призери Чемпіонатів та Кубків України  з легкої атлетики, гирьового 

спорту, кікбоксінгу, армспорту, пауерліфтингу, УШУ, водного поло, підводного 

плавання, козацького двобою, карате та інші – всього 20 переможців. 

15 студентів університету стали призерами спортивних змагань, що 

проводилися  у Харкові та Харківській області 

Значний розділ роботи університету становив клінічне навчання студентів, 

питання організації надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню, 

впровадження в лікарську практику стандартів діагностики та лікування, розробка 

та апробація нових медичних технологій. В минулому навчальному році 

лікувально-консультативна робота здійснювалась на 48 клінічних кафедрах, які 

розміщувались на 100 клінічних базах в 67 лікувально-профілактичних і 

спеціалізованих медичних закладах та 3 науково-практичних медичних центрах 

університету. Загальний ліжковий фонд, на базі якого проводилась лікувально-

консультативна робота, становив 7 565 ліжок, з них 270 ліжок – власна клінічна 

база університету. 

Співробітниками клінічних кафедр університету у 2016 році було 

проліковано 191,9 тис. хворих, виконано більше тисячі чергувань по санітарній 

авіації, біля шести тисяч чергувань по стаціонару, проведено 29,6 тис. хірургічних 

та гінекологічних оперативних втручань, що складає 38% від загальної кількості 

операцій в клініках за рік. Клініцистами університету у 2016 році була проведена 

значна інформаційно-просвітницька діяльність, направлена на підвищення 

обізнаності та компетентності громадян з питань профілактики захворювань та 

доцільності проведення вакцинопрофілактики на центральному та місцевому 

рівнях. Щодо підвищення власної кваліфікації та перепідготовки спеціалістами 

університету, то на протязі року курси з підвищення кваліфікації пройшли 353 

співробітника, з них: пройшли фахову спеціалізацію – 29 співробітників, 



12 

 

підтвердили сертифікат лікаря спеціаліста – 41, підвищили кваліфікацію на 

циклах тематичного вдосконалення – 36, пройшли передатестаційні цикли – 247 

фахівців. В Центральній атестаційній комісії МОЗ України атестовано – 288 

співробітників. 

В минулому році продовжувалась робота, спрямована на подальший 

розвиток діючих науково-навчально-практичних медичних центрів університету.  

Проведено дооснащення відділення фізичної реабілітації Навчально-

наукового медичного центру «Університетська клініка» ХНМУ сучасним 

фізіотерапевтичним та реабілітаційним обладнанням. 

Здійснено реконструкцію конференц-зали зі збільшенням його вмісту та 

кімнати для нарад Навчально-наукового медичного центру «Університетська 

клініка» ХНМУ та обладнання їх сучасною мультимедійною технікою. Це 

дозволило провести 3 конференції з міжнародною участю (2 на тему вивчення 

проблеми хронічного болю та одну на тему спортивної медицини та реабілітації 

спортсменів), 96 науково-практичних та навчальних заходів (конференцій, 

круглих столів, майстер-класів, тренінгів) в тому числі скайп-конференцій з 

закордонними партнерами. 

Розширені можливості клініко-діагностичної лабораторії клініки Науково-

дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ (придбані 

сучасні гематологічний та біохімічний аналізатори, проведено дооснащення 

кабінету функціональної діагностики новим діагностичним обладнанням). 

Впродовж 2016 року фахівцями університету надавалася різнопланова 

допомога учасникам АТО та громадянам, які переміщені з тимчасово окупованої 

території. Співробітники клінічних кафедр хірургії, травматології та ортопедії, 

урології, нефрології та андрології неодноразово приймали участь в проведенні 

медичних оглядів демобілізованих учасників АТО у складі виїзних 

поліпрофесійних бригад в районах Харківської області, співробітники клінічних 

кафедр університету були залучені до розробки та проведення реабілітаційних 

заходів для демобілізованих військовослужбовців, у тому числі психологічної, 

фізичної та медичної реабілітації. 
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У 2016 році збереглись нажаль тенденції щодо фінансової діяльності 

університету, коли власні надходження значно перевищували бюджетні 

асигнування, яких вистачає тільки на окремі захищені статті, та й то не в повному 

обсязі (заробітна плата та стипендія, видатки на утримання студентів-сиріт; в 

клініках - в обмеженій кількості видатки з оплати комунальних послуг, 

медикаментів і  продуктів харчування). Практично не виділялися кошти на 

розвиток і утримання матеріально-технічної бази університету. Тому всі ці 

витрати покривалися за рахунок так званих спецкоштів, тобто тих, які університет 

заробляє по програмі «Підготовка та підвищення кваліфікації медичних та 

фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними 

закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації». Від цього виду діяльності надійшло 

393 658,6 тис. грн., що у порівнянні з 2015 роком більше на 30,7 %, залишок 

коштів на кінець 2016 р. збільшився на 71,6%. 

За програмою 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» у 2016 році надійшло 4 265,8 тис. грн.; тобто 

надходження у 2016 р. від цієї діяльності в порівнянні з 2015 р. зросли на 33,5 % 

за рахунок збільшення кількості господарчих договорів, надходжень по клінічним 

та до клінічним дослідженням. Залишок коштів на кінець 2016 р. у порівнянні з 

минулим роком збільшився на 83,3%. 

Адміністративно-господарська діяльність у 2016 році була спрямована на 

життєзабезпечення університету: енергозбереження, створення комфортних умов 

для навчання та побуту студентів. Постійно проводились роботи щодо 

поліпшення матеріальної бази, житлових та культурно-побутових умов для 

співробітників та студентів університету. Оновлювалась комп’ютерна техніка, 

медичне обладнання та меблі як для навчального процесу, так і для гуртожитків. 

В університеті багато уваги приділялося створенню сучасної архітектури 

освітнього процесу. В даний час вся територія університету - це зона вільного Wi-

Fi, з достатньою кількістю точок доступу до безкоштовного Інтернету. 
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Питома вага витрат на проведення капітальних ремонтів гуртожитків та 

навчальних корпусів у 2016 році склала 13,8 % в загальній сумі витрат. На 

придбання обладнання довгострокового користування (комп’ютери, обладнання 

для кафедр, мультимедійних навчальних комплексів, поповнення бібліотечного 

фонду, предметів та комплектів меблів) у 2016 році було витрачено 15 238,8 тис. 

грн. У зв’язку з недостатньою кількістю ліжко-місць для проживання студентів у 

гуртожитках було придбано житлової площі підвищеного рівня комфортності. 

Підсумовуючи свою доповідь, хочу ще раз наголосити, що університет у 

2016 році продовжував розвиватись як провідний вищий медичний навчальний 

заклад нашої країни відповідно до Концепції розвитку на 2015-2025 роки. Став 

більш потужним кадровий потенціал, розвивалась система забезпечення якості 

освіти, зміцнювалось міжнародне співробітництво, ефективно працювала система 

довузівської підготовки, успішно пройшла вступна кампанія, здійснено значний 

обсяг ремонтних робіт у навчальних корпусах і гуртожитках університету. 

У 2017 році перед університетом постають нові виклики і з'являються 

ризики, які пов'язані зі зменшенням обсягів державного фінансування підготовки 

здобувачів вищої освіти та проведення наукових досліджень, зниженням 

результативності наукових розробок у зв'язку із застарілою матеріальною базою. 

У зв'язку з цим пріоритетами діяльності адміністрації і колективу університету в 

2017 році є: 

� інтеграція навчальної, наукової та практичної діяльності для забезпечення 

якісної освіти; 

� кадрове, наукове, інформаційне забезпечення реформи системи охорони 

здоров’я; 

� розвиток інфраструктури університету й оновлення матеріально-технічної 

бази освітнього процесу і наукових досліджень;  

� інтенсифікація підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів; 

� ліцензування нових освітніх спеціальностей та відкриття нових напрямів 

післядипломної освіти; 

� міжнародне освітнє та наукове співробітництво; 
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� інтенсифікація госпрозрахункової діяльності; 

� енерго- та ресурсозбереження; 

� комп’ютеризація навчального процесу. 

На завершення дозвольте щиро подякувати всьому колективу університету 

за творчу і результативну роботу, за високі досягнення у педагогічній і науковій 

діяльності, за відданість університету і побажати, щоб у поточному році, в який 

ми з вами вступили всі ми були здорові, повні сил і бажання для подальших 

вагомих здобутків.  

Дякую за увагу! 


