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ВСТУП
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства
охорони здоров’я України» (далі - ДЗ «ДМА», академія) - один із найстаріших
вищих навчальних закладів України, заснований 15 вересня 1916 року на базі
Катеринославських вищих жіночих курсів.
Статус академії установа набула в 1920 році, він був повернений їй у 1994
року Постановою Кабінету Міністрів України № 224 від 20 квітня 1994 року.
ДЗ «ДМА» здійснює свою освітню діяльність у відповідності до ліцензії,
наданої Міністерством освіти і науки України 21.12.2016 (наказ МОН України
від 16.12.2016 №1510л).
До складу академії входять: 58 кафедр, в тому числі: 42 клінічні, що
розташовані на базах клінічних закладів міського та обласного управління
охорони здоров’я та 2 кафедри на базах державних науково-дослідних
інститутів (Інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України та
Інститут гастроентерології НАМН України); лабораторія психофізіологічних
досліджень, НДІ медико-біологічних проблем, віварій, технічний центр,
бібліотека.
Основними установчими документами є: Статут Державного закладу
«Дніпропетровська медична академія «Міністерства охорони здоров’я
України», прийнятий конференцією трудового колективу 28 квітня 2017 року
(протокол №1) який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я
України № 965 від 28 серпня 2017 року.
У 2018 році академія успішно пройшла незалежну сертифікацію
розробленої та впровадженої системи управління якістю за міжнародними
стандартами ДСТУ ISO 9001- 2015 (ISO 9001 2015, IDT) та отримала
відповідний сертифікат. Також у звітному році ДЗ «ДМА» пройшов
акредитацію спеціальностей 7.1201001 Лікувальна справа, 7.1201002 Педіатрія,
7.1201005 Стоматологія, 7.12020101 Фармація.
У 2018 році вперше в академії проведене анонімне анкетування студентів
та співробітників у відповідності до затверджено Вченою радою 29 березня
2018 р. (протокол № 7) Положенням про соціологічне дослідження (анонімне
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анкетування) в Державному закладі «Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров’я України»
Кадрова політика
У 2018 році загальна чисельність співробітників ДЗ «ДМА» становила
1610 осіб, з них 751 – науково-педагогічний працівники, серед яких 119
докторів (майже 16%) та 398 (53%) кандидатів наук (всього осіб із науковими
ступенями 517 осіб або 68,8%), з яких 91 професор та 190 доцентів.
Серед працівників професорсько-викладацького складу (ПВС) без
наукового ступеню 234 особи, із них – у 94 осіб заплановані і виконуються
дисертаційні роботи, у 9 – роботи подані до відповідних Спеціалізованих рад; у
32 стаж викладацької діяльності не перевищує 3 роки.
Динаміка показників чисельності професорсько викладацького складу
академії наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Показники кадрового складу ДЗ «ДМА» 2018 р.
ПОКАЗНИК

01.01.2019

Співробітників
ПВС

1610
751
з них:

Доктори наук

119

Професори

91

Кандидати наук

398

Доценти

190

ПВС без наукового ступеню

234

Середній вік ПВС

44

Завідувачі кафедр

58
доктора наук

52

кандидати наук

6

Завідувачів кафедрою – 58, з них докторів наук – 52 (86%), кандидатів
наук – 6. Середній вік ПВС – 44 роки, професорів – 62 та доцентів – 57 років
відповідно. За останній рік одержали звання професора - 4 особи, доцента - 2;
отримали вчену ступінь доктора наук – 3 особи, кандидата наук – 12 осіб.
Серед викладачів академії 1 дійсний член (академік) НАМН України, 4
член-кореспондента НАМН України, 1 член-кореспондент НАН України, 10
Заслужених діячів науки і техніки України, 13 Заслужених лікарів України, 2
Заслужених працівників народної освіти України, 1 Заслужених працівників
охорони здоров’я України, 9 лауреатів державних премій України, 2 лауреата
премії Кабінету Міністрів України, 3 лауреата державних премій в галузі науки
3

і техніки, 2 лауреата щорічної премії президента України для молодих вчених, 1
заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
За останній рік відбулися суттєві зміни щодо наявності у співробітників
академії сертифікатів відповідності мовної підготовки: так станом на
01.01.2017 кількість співробітників, які мали сертифікати володіння
англійською мовою на рівні В2 та вище становила 7 осіб, на 01.01.2018 – 28
осіб, а на 01.01.2019 відповідні сертифікати володіння англійською та
французькою мовою представили 95 співробітників. Загальна чисельність
професорсько-викладацького складу, які мають сертифікати щодо володіння
мовами країн ЄС становить на теперішній час 154 особи.
Згідно із Законом України «Про вищу освіту» адміністрація академії
проводить відповідні заходи по удосконаленню управління академією, підбору
та підготовці кадрів для викладацької роботи. Формування кадрового складу
академії здійснюється у відповідності з «Положенням про порядок проведення
конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Державного
закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я
України» шляхом конкурсного обрання. Упродовж 2018 року відбулося 6
конкурсних процедур, на посади професорсько-викладацького складу обрано
125 осіб. На деякі клінічні кафедри залучаються за сумісництвом
висококваліфіковані спеціалісти практичної охорони здоров’я.
В академії постійно проводиться робота з резервом на посади
завідуючих кафедр. На даний час виконуються 40 докторських дисертацій,
подано до захисту 2 докторські дисертації. Станом на 01.01.2019 в резерві на
посади завідуючих кафедр перебувають 21 доктор наук та 37 кандидатів наук,
11 кафедр не мають кадрового резерву, докторів наук та запланованих
докторських дисертацій, серед яких на 8 кафедрах вік керівника кафедри
складає більше 55 років.
Підвищення
кваліфікації
та перепідготовка професорськовикладацького складу академії. У 2018 році понад 140 викладачів
підвищили свою педагогічну кваліфікацію на циклах, що проводили заклади
вищої та післядипломної освіти міст Дніпро, Харків, Запоріжжя, а також під час
зарубіжних стажувань.
Щомісячно проводиться економічне та правове навчання керівних
працівників академії за розробленим планом, постійно діючі психологопедагогічні семінари для молодих викладачів. Проводяться семінари, на яких
професорсько-викладацьким
складом
розглядаються
питання
щодо
удосконалення якості підготовки студентів академії. З метою підвищення рівня
володіння англійською мовою, кафедра мовної підготовки продовжує
проведення курсів з підвищення мовної майстерності для викладачів, які
викладають англійською. У 2018 році успішно впроваджена та заплановане
розширення підготовки викладачів для франкомовної форми навчання. У 2018
році 50 викладачів пройшли атестацію щодо володіння французькою мовою.
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Наукова діяльність
Питання підвищення ефективності організації системи підготовки
наукових та науково-педагогічних кадрів, які виступають осередком
інтелектуальних ресурсів суспільства, є одним з ключових векторів діяльності
Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства
охорони здоров’я України».
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у ДЗ «ДМА» здійснюється у відповідності до ліцензованих обсягів,
затверджених МОН України за наступними галузями знань та спеціальностями:
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Шифр та
найменування
галузі знань
09 Біологія
22
здоров’я
22
здоров’я
22
здоров’я
22
здоров’я
22
здоров’я

Код та найменування
спеціальності
091 Біологія

Ліцензований
обсяг
25

Охорона 221 Стоматологія

5

Охорона 222 Медицина

25

Охорона 227
Фізична
ерготерапія
Охорона 228 Педіатрія

терапія,

25
15

Охорона 229 Громадське здоров`я

15

Номер і дата рішення
Наказ МОН №707 від
23.06.2016
Наказ МОН №707 від
23.06.2016
Наказ МОН №707 від
23.06.2016
Наказ МОН №707 від
23.06.2016
Наказ МОН №095-л від
15.05.2017
Наказ МОН №095-л від
15.05.2017

Підготовка докторів філософії та докторів наук у ДЗ «ДМА»
здійснюється відповідно до існуючої в Україні нормативно-правової бази
атестації науково-педагогічних кадрів, зокрема: ст. 53 Конституції України,
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанов Кабінету Міністрів
України, Наказів Міністерства освіти і науки України та ін., відповідно до
освітньо - наукових (наукових) програм, основною метою яких є підготовка
висококваліфікованого
та
конкурентоспроможного,
інтегрованого
у
європейський та світовий науково-освітній простір фахівця освітньо-наукового
(наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії (наук).
Станом на 02.01.2019 в аспірантурі навчається 86 аспірантів (01.01.2018
- 76), із них за державним замовленням: очна денна форма навчання - 39, очна
вечірня форма навчання (без відриву від виробництва) – 18; на контрактних
умовах: очна форма навчання -5, з них 3 - іноземні громадяни, заочна форма
навчання – 24, у тому числі 1 іноземна аспірантка.
При цьому згідно з планом МОЗ України прийому до аспірантури у
вересні 2018 року зараховано за держбюджетом 19 аспірантів: 11 очної денної,
8 очної вечірньої форми навчання; на контрактних умовах 7 аспірантів, 6
заочної форми навчання громадян України та – 1 очний іноземний аспірант.
У листопаді 2018 року закінчили навчання в аспірантурі 12 аспірантів.
За держбюджетом: 4 очних аспіранти, з них 2 – з достроковим захистом
кандидатських дисертацій (наукові керівники професор Білецька Е.М.,
професор Клигуненко О.М.), 5 заочних аспірантів. На контрактній основі: 1
5

очний аспірант - з достроковим захистом (науковий керівник професор
Фастовець О.О.), 2 очних іноземних аспіранти.
Усі аспіранти у повному обсязі виконали індивідуальні плани навчання,
кандидатські дисертації подані до розгляду у Спеціалізовані ради.
Для забезпечення високого рівня підготовки науково-педагогічних кадрів
створюють всі умови ефективної організації освітньої та наукової складових
відповідних програм підготовки докторів філософії (наук), що є можливим
завдяки впровадженню цілого комплексу заходів, зокрема: забезпечення
дослідницького та освітнього середовища; удосконалення планування освітньої
діяльності; якісний відбір контингенту здобувачів вищої освіти освітньонаукового рівня доктор філософії та їх наукових керівників; удосконалення
матеріально-технічної та науково-методичної баз; розвиток інформаційних
систем; створення ефективної системи запобігання й виявлення академічного
плагіату, тощо.
Виконуються наукові дослідження відповідно до пріоритетних
тематичних напрямків наукових досліджень і науково-технічних розробок,
визначених Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про
наукову і науково-технічну діяльність» та Постанови Кабінету Міністрів
України «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки» від
26.12.2016 № 1056.
Основний науковий напрям академії «Розробка нових медичних
технологій діагностики і лікування найважливіших захворювань людини».
Загалом пріоритетними напрямками наукових досліджень у ДЗ «ДМА» було
вирішення проблем серцево-судинних захворювань, травматології та ортопедії,
урології, онкології, пульмонології, фармакології, отоларингології, акушерства
та гінекології, педіатрії, хірургії, неврології та нейрохірургії, психіатрії,
шкірних та венеричних хвороб, гігієни та екології, соціальної медицини,
організації та управління охороною здоров`я тощо – традиційні для академії в
останні роки її науково-дослідницької діяльності.
У 2018 році проводилось виконання 101 наукового дослідження: 6
науково-дослідних робіт, що фінансувались за рахунок Державного бюджету
України, 61 – ініціативно-пошукове дослідження, 34 – господарсько-договірних
робіт.
Шість робіт, що виконувались в академії за рахунок Державного бюджету
України, профінансовано за кодом класифікації – 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» на
загальну суму – 1 900,0 тис. грн.
Виконання науково-дослідних робіт,
що фінансувались за рахунок Державного бюджету України
(n = 6; 2 теми, що закінчилися у 2018 році, 4 - перехідні):
- «Розробка методів консервативної терапії у комплексному лікуванні
поширених гнійно-септичних захворювань щелепно-лицьової області»,
термін виконання 2016 – 2018 рр., науковий керівник-професор Дроздов О.Л.,
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НДІ медико-біологічних проблем ДЗ ДМА. Обсяг фінансування у 2018 році 500 тис. грн. Сформовано нові підходи до проведення післяопераційного
лікування флегмон лиця та щелеп одонтогенного походження; впроваджено
нові технології для високоякісного медичного обслуговування і лікування
(інформаційні технології). Отримано 2 патенти, 3 авторські свідоцтва
опубліковано 3 статті, 1 у збірнику, 1 підручник, 1 монографія, 7 тез.
- «Використання ендоскопічних та малоінвазивних втручань при
кульовій та мінно-вибуховій травмі живота і грудної клітки», термін
виконання 2016 – 2018 рр., науковий керівник - д. мед. н, професор Кутовий
О.Б., кафедра хірургії 2. Обсяг фінансування у 2018 році 137 тис. грн.
Використання відеолапароскопії, лігатурного провідника у постраждалих з
поєднаною абдомінальною та черепно-мозковою травмою дозволило знизити
післяопераційні ускладнення та ранню післяопераційну летальність. За темою
роботи захищено 2 кандидатські дисертації, опубліковано 6 статтей, 5 тез;
зроблено 4 доповіді на республіканських конференціях.
- «Вивчення властивостей ліпосом, отриманих з фосфоліпідів
рослинного походження, притаманних Україні», термін виконання 2017 –
2019 рр., науковий керівник - професор Дроздов О.Л., НДІ медико-біологічних
проблем. Обсяг фінансування у 2018 році 519,0 тис. грн. Визначено технічні
умови та запропоновані технології одержання суспензії ліпосом з соняшникової
СФ, надані їх фізико-хімічні характеристики у порівнянні з Лп соєвого
походження. Отримано 2 патенти на корисну модель, 2 свідоцтва про
реєстрацію авторського права на твір, опубліковано 2 статті, 1 тези.
- «Вплив лікарських засобів провідних нейротропних груп на показники
відображаючої функції мозку», термін виконання 2017 – 2019 рр., науковий
керівник -професор Дроздов О.Л., НДІ медико-біологічних проблем. Обсяг
фінансування у 2018 році 500,0 тис. грн. Дана оцінка можливісты використання
показників ВФ мозку в якості діагностичних та прогностичних критеріїв при
захворюваннях серця та головного мозку. Опубліковано 2 статті, отримано 3
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, видано 2 методичних
посібника.
- «Додаткові маркери оцінки стану гемостазу: взаємозв'язок з
прогнозом та терапією гострих коронарних синдромів», термін виконання
2017 – 2019 рр., науковий керівник-д. мед. н., професор Коваль О.А., кафедра
внутрішньої медицини № 3. Обсяг фінансування у 2017 році 144 тис. грн.
Надані об’єктивні додаткові критерії для індивідуалізації терапевтичних
підходів залежно від наявності ризик-факторів серцево-судинних ускладнень у
хворих на артеріальну гіпертензію та інші серцево-судинні захворювання на
основі визначення показників посттрансляційної модифікації білків, вільної
ДНК та маркера фіброзу галектина-3, що істотно підвищує точність
індивідуального прогнозу та дозволить знизити ризик виникнення
несприятливих кардіоваскулярних подій і смертність від серцево-судинних
захворювань. Отримано 1 патент на корисну модель, опубліковано 10 статей, з
яких 4 статті (одна у Scopus) та 6 тез, 3 з яких - за кордоном.
- «Наукове обґрунтування оцінки перинатального ризику при
акушерській патології», термін виконання 2017 – 2019 рр., науковий керівник 7

д.мед.н, професор Дубоссарська Ю.О., кафедра акушерства, гінекології та
перинатології ФПО. Обсяг фінансування у 2018 році 100 тис. грн. Розроблено
диференційовану тактику ведення вагітності у жінок з передчасним розривом
плідних оболонок, що дозволило удосконалити діагностику загрозливих
передчасних пологів та передчасного розриву плідних оболонок для
поліпшення акушерських і перинатальних наслідків, особливо інвалідності з
дитинства. Опубліковано 14 наукових публікацій, з яких: статті – 7 (з них:
фахові - 5, наукометричні - 7, зарубіжні – 2); тези 7, з них у міжнародних
збірниках – 6.
У 2018 році співробітниками академії захищено 4 докторських та 20
кандидатських дисертацій, подано до офіційного захисту у спеціалізовані
вчені ради України ще 2 докторських та 17 кандидатських дисертацій, науковопедагогічними працівниками академії продовжується згідно затвердженому
плану виконання 20 докторських та 118 кандидатських дисертацій.
В академії видаються п´ять фахових журнали: «Дерматовенерологія.
Косметологія. Сексопатологія», «Медичні перспективи», «Урологія», «Здоров’я
дитини. Здоровье ребенка. Child’s Health», які є наукометричними виданнями та
внесені до наукометричних та спеціалізованих баз даних Ulrichsweb Global
Serials Directory, Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing (DRJI),
WorldCat, РІНЦ (Science Index), Google Scholar, «Джерело» та інш., і
електронний науковий журнал «Морфологія», який також входить до Переліку
науковометричних видань з міжнародним імпакт-фактором.
При академії працюють 4 спеціалізовані вчені ради по захисту
кандидатських і докторських дисертацій за 11 спеціальностями:
Спеціалізована вчена рада Д 08.601.01 з правом прийняття до розгляду та
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
медичних наук за спеціальностями: 14.01.03 – хірургія; 14.01.24 – лікувальна
фізкультура та спортивна медицина; 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна
терапія. У 2018 році захищено 1 докторська дисертація за спеціальністю
хірургія та 6 кандидатських дисертацій: 3 – за спеціальністю хірургія; 1 – за
спеціальністю лікувальна фізкультура та спортивна медицина; 2 – за
спеціальністю анестезіологія та інтенсивна терапія. Зараз на розгляді у спецраді
знаходиться 1 докторська та 3 кандидатських дисертацій (за спеціальністю
анестезіологія та інтенсивна терапія).
- Спеціалізована вчена рада Д 08.601.02 з правом прийняття до розгляду
та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та
кандидата медичних наук за спеціальностями: 14.01.10 – педіатрія; 14.01.11 –
кардіологія; 14.01.36 – гастроентерологія. У 2018 році захищено 9
кандидатських дисертацій за спеціальностями: 1 - педіатрія, 4 - кардіологія, 4 –
гастроентерологія. На теперішній час на розгляді у спецраді знаходиться 10
кандидатських дисертацій (4 - педіатрія, 5- кардіологія , 1 - гастроентерологія).
- Спеціалізована вчена рада Д 08.601.03 з правом прийняття до розгляду
та про-ведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
медичних наук за спеціальностями: 14.01.21 – травматологія та ортопедія;
14.03.01 – нормальна анатомія; 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія. У
2018 році захищено 4 кандидатських дисертацій за спеціальностями: 1 8

нормальна анатомія, 3 - гістологія, цитологія, ембріологія. на Теперішній час на
розгляді у спецраді знаходиться 3 кандидатських дисертацій (травматологія та
ортопедія і гістологія, цитологія, ембріологія).
- Спеціалізована вчена рада Д 08.601.04 з правом прийняття до розгляду
та про-ведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
медичних наук за спеціальностями: 14.01.01 – акушерство та гінекологія;
14.01.22 – стоматологія. У 2018 році захищено 8 кандидатських дисертацій за
спеціальностями: 3 - акушерство та гінекологія, 5 - стоматологія. На теперішній
час на розгляді у спецраді знаходиться 2 дисертаційні роботи (акушерство та
гінекологія).
Всього за 2018 рік в Спеціалізованих Вчених радах при ДЗ «ДМА»
захищено 1 докторська та 27 кандидатських дисертацій, а станом на 01.01.2019
рік знаходяться на розгляді 19 дисертаційних робіт.
За результатами наукових досліджень у 2018 році співробітниками
академії опубліковано 2392 наукових праці: 1139 статей, у тому числі 76 статей
у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science,
з них 257 – за кордоном, 1016 тез у вітчизняних збірниках та 237 тез з
кордоном, 24 монографій, 7 підручників та 70 посібників, 22 інформаційних
листів, 1 методичні рекомендації, отримано 77 охоронних документів (у 2017
році – 61), з них патентів – 51, свідоцтв авторського права – 26, до Переліку
наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження
досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я за увійшло 25 нововведень
та подано 19 заявок.
В
структурі
науково-дослідного
сектору
ДЗ
«ДМА»
на
госпрозрахункових засадах функціонують чотири наукових лабораторії,
атестованих за національними стандартами, в тому числі органами МОЗ
України (Комітет з питань гігієнічного регламентування) та органами
Держстандарту (ДП «Дніпростандартметрологія»), в яких виконуються
науково-прикладні роботи: Санітарно-гігієнічна лабораторія Н-ВТК «Гігієніст»,
Санітарна лабораторія Н-ВТК «Профілактик», Н-ВТК «Придніпровський
регіональний центр з питань еколого-гігієнічної та медико-біологічної оцінки
промислових відходів», Санітарно-гігієнічна лабораторія Н-ВТК «Санітарна
лабораторія Дніпропетровської медичної академії».
Протягом 2018 року 98 молодих вчених та 506 студентів академії брали
участь у роботі різноманітних наукових конференцій (в тому числі
міжнародних), зокрема конгресі Європейського Респіраторного Товариства,
щорічному Конгресі Європейської академії неврології, XI національному
медичному конгресі «Людина та Ліки - Україна», ІІІ національному конгресі з
імунології, алергології та імунореабілітації, XXII міжнародному медичному
конгресі молодих вчених, VII міжнародному медичному конгресі
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони
здоров'я», Міжнародному стоматологічному конгресі, XIX національному
конгресі кардіологів України, науково-практичній конференції «Актуальні
питання репродуктивної медицини», науково-практичній конференції з
міжнародною участю «Від науки до практики», конференції морфологів
України «Теорія та практика сучасної морфології».
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108 студентів академії стали призерами студентських наукових форумів
різного рівня; 5 студентів – переможці ІІ етапу Всеукраїнських предметних
олімпіад вищих закладів освіти, 6 студентів – переможці Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт. Всі відрядження студентам на виїзні
Олімпіади та Конкурси були профінансовані академією (у загальному обсязі
71 794,4 грн).
Молоді науковці академії з числа членів Ради молодих вчених постійно
беруть участь у різноманітних конкурсах та грантах, зокрема: грантових
програмах Європейських медичних співтовариств, грантах Американськотощо. Так, протягом 2018 року науковці академії отримали 94 різноманітних
гранти, серед них значна кількість осіб у віці до 35 років. Молоді вчені активно
беруть участь не лише в науковому, але й в соціальному житті академії та міста,
відвідуючи будинки немовлят, будинки сиріт, у волонтерській діяльності щодо
допомоги воїнам АТО тощо. У червні 2018 року молоді вчені втретє
представляли академію на щорічному обласному науково-популярному заході
«Ніч науки», що проводиться обласною державною адміністрацією. Стенд
ДМА викликав найбільшу зацікавленість серед відвідувачів заходу.
Щороку академія згідно поданих запитів на конкурсній основі (33-м із 54х) здійснює матеріальну допомогу молодим науковцям. У 2018 році на ці
заходи аспірантам (18), пошукувачам (4), здобувачам (9) та докторантам (2)
було виділено та освоєно 167 тис грн, насамперед, на реактиви (36,2 тис грн),
проведення клініко-лабораторних досліджень (25,8 тис грн), матеріали (57,5 тис
грн), відрядження, статті, тиражування (52,5 тис грн) тощо.
- У «Рейтингу університетів за показниками Scopus 2018 року»
(за даними Видавничої служби «УРАН», на замовлення Освіта.ua) ДЗ «ДМА»
посідає 23 місце зі 162 (у 2017 році -21). Кількість публікацій – 399 (у 2017 році
– 265); h-індекс 66 (у 2017 році – 23).
- За даними системи «Бібліометрика української науки» у «Рейтингу
наукових колективів України» ДЗ «ДМА» посідає загалом 22 місце з 152-х (hіндекс = 63) і є другим (після Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л.Шупіка МОЗ України) серед медичних ВНЗ України.
- За даними цієї ж системи всього у реєстрі «Бібліометрика
української науки» є 516 співробітників нашої академії (h-індекс вище трьох - у
102), серед яких лідером визначено Бондаренко І.М. (h-індекс = 48; h-індекс
Scopus = 34). В абсолютній першості вчених України професор Бондаренко
Ігор Миколайович посідає 16 місце (у 2017 році - 24 місце).
Навчально-виховна та методична робота
Реалізація підготовки фахівців в академії спирається на нормативну базу
функціонування системи вищої медичної освіти, що встановлює загальні
принципи педагогічної діяльності і має на меті досягнення оптимального рівня
упорядкування діяльності, в тому числі і в галузі вищої медичної освіти.
У Державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства
охорони здоров’я України» створена і успішно функціонує система
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безперервної освіти з трьома етапами: довузівським, вузівським та
післядипломним.
До цієї системи входять:
 підготовче відділення
 підготовка фахівців за двома галузями знань 22 Охорона здоров’я та 09
Біологія:
на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 227 Фізична
терапія, ерготерапія;
на другому (магістерському) рівні за спеціальностями: 221
Стоматологія, 222 Медицина, 226 Фармація, промислова фармація, 227
Фізична терапія, ерготерапія;
на третьому (освітньо-науковому) рівні/ підготовка докторів
філософії за спеціальністями 091 Біологія; 221 Стоматологія, 222 Медицина,
227 Фізична терапія, ерготерапія; 228 Педіатрія; 229 Громадське здоров’я;
 завершується підготовка спеціалістів (IV-V,VIкурси):
в галузі знань 1201 Медицина за спеціальностями:
7.12010001 Лікувальна справа»; 7.12010002 «Педіатрія»; 7.12010003
«Медико-профілактична справа», 7.12010005, «Стоматологія»,
в галузі знань 1202 Фармація за спеціальностями 7.12020101
Фармація; 7.12020102 Клінічна фармація
 післядипломна підготовка (інтернатура), спеціалізація та перепідготовка.
Контингент осіб, які навчаються в академії наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Контингент
студентів
лікарів-інтернів
аспірантів
клінічних ординаторів
курсантів
Всього:

на 01.01.2019
4983
1087
86
179
4755
11 094 осіб

В академії станом на 30.12.2018 проходять підготовку 4983 студента, з
них 2192 за державним замовленням, 755 на госпрозрахунковій основі, 2036
іноземних студента. Контингент осіб, які навчаються в академії в розрізі
спеціальностей наведені в таблиці 3.
Післядипломне навчання. Первина спеціалізація (інтернатура) лікарівінтернів здійснюється за 29 спеціальностями на базі факультету післядипломної
освіти. Їх навчання проводиться на 28 кафедрах академії під керівництвом
висококваліфікованих викладачів. На цей час в академії зараховано по
державному замовленню 718 лікарів-інтернів та 369 лікарів-інтернів за
контрактною формою навчання.
Підвищення кваліфікації лікарів. Слухачі проходять підвищення
кваліфікації на кафедрах факультету післядипломної освіти за 32
спеціальностями. У 2018 році на циклах тематичного удосконалення,
стажування та ПАЦ свою кваліфікацію підвищили понад 4 500 лікарів. Крім
того, більше 200 осіб навчалися на циклах спеціалізації за зверненням
11

Департаментів охорони
областей.

здоров’я

Дніпропетровської та Кіровоградської
Таблиця 3.

Кількість осіб, що навчаються за спеціальностями
Спеціальність
медицина / лікувальна справа
стоматологія
педіатрія
медико-профілактична справа
фармація (в т.ч. заочна)
клінічна фармація (заочна)
ерготерапія
Всього: - студентів
(в т.ч. заочна)
Післядипломна освіта
курсанти
інтерни
клінічні ординатори
аспіранти (в т.ч. заочна)

3669
703
236
54
214/ (18)
66/ (64)
41
4983
117

бюджет
1905
9
220
51
7
2192
-

в т.ч.
контракт
274
296
16
3
67/ (24)
66 (64)
33
755
113

4211
1087
179
90/ (43)

3375
718
22
57/ (18)

836
369
7
29/ (24)

Всього

іноземні
1490
398
147
1
2036
4
150
4/ (43)

У 2018 році на кафедрі психіатрії ФПО продовжується навчання лікарівпсихіатрів та медичних психологів на циклі тематичного удосконалення
«Актуальні питання психопатології, патопсихології та психокорекції осіб, які
постраждали під час виконання обов’язків військової служби в Україні, а також
біженців та переселенців із зон військових конфліктів».
На кафедрі медицини катастроф та військової медицини серед лікарівінтернів та лікарів-слухачів особу увагу приділяється належній підготовці з
питань надання медичної допомоги при бойовій травмі. У 2018 році на кафедрі
медицини катастроф та військової медицини започаткована навчання за
програмою курсу домедичної допомоги «Перший на місці події» для
співробітників Національної поліції, на цей час підготовку пройшли 64
поліцейських.
Підготовка студентів у ДЗ «ДМА» в повному обсязі забезпечена
законодавчо-нормативною
документацією,
передбаченою
державними
стандартами вищої освіти, а саме освітньо-кваліфікаційними характеристиками,
освітньо-професійними програмами, навчальними планами, навчальними
програмами дисциплін. При організації навчально-виховного процесу
дотримано
співвідношення
між
основними
циклами
підготовки,
співвідношення навчального часу між циклами підготовки та відповідність
змісту підготовки державним вимогам. При розробці робочих навчальних
програм з дисциплін враховано потреби ринку праці та особистості майбутніх
фахівців з урахуванням потреб держави.
ДЗ «ДМА» вживає необхідні заходи щодо практичної підготовки
спеціалістів. З цією метою впроваджуються навчальні плани, де скорегований
навчальний час у бік посилення клінічної та профільної підготовки з позицій
кваліфікаційних характеристик. На всіх кафедрах іспити та підсумкові контролі
складаються виключно письмово з обов’язковим використанням тестів. У
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повному обсязі працює нова система оцінювання та контролювання якості
проходження виробничої практики студентами на II-V курсах.
Студенти, інтерни академії щорічно складають ліцензійні інтегровані
іспити, що проводить Центр тестування професійної компетенції фахівців при
МОЗ України - “Крок-1”, “Крок-2”, “Крок-3”, які є складовою частиною
атестації фахівців.
За результатами ліцензійних іспитів, академія займає лідерські позиції
серед закладів вищої освіти України. Динаміка результатів складання
ліцензійних іспитів (за рангами) наведена в таблиці 4.
Таблиця 4.

Рік

2017
2018
2017
2018
2017
2018

Рік

2017
2018
2017
2018
2017
2018

КРОК 1
студенти громадяни
студенти громадяни
іноземних держав
іноземних держав
студенти - громадяни України
(російськомовні)
(англомовні)
не
не
не
ранг ДМА нац склали %н/с ранг ДМА склали %н/с ранг ДМА склали %н/с
"Крок 1. Загальна лікарська підготовка"
1
78,2
72,7
16/0
3,32
4
58,4
29/2
53,7
6
65,1
37/2
28,9
1
76,7
71,1
22/3
4,9
1
61,8
15/8
41,7
8
63,7
48/8
36,9
"Крок 1. Стоматологія"
2
72,5
63,7
10/1
11,8
2
59,6
12/2
35,3
9
48,2
16/0
48,2
1
69,89 60,79
7/0
14,3
1
58,5
23/4
54,8
5
41,2
10/6
83,3
"Крок 1. Фармація"
14
57,2
65,6
10/1
58,8
3
65,1
10/1
83,3
1
68
69
0
0
4
60,5
6/0
54,5
КРОК 2
студенти громадяни
студенти громадяни
іноземних держав
іноземних держав
студенти - громадяни України
(російськомовні)
(англомовні)
не
не
не
ранг ДМА нац склали %н/с ранг ДМА склали %н/с ранг ДМА склали %н/с
"Крок 2. Загальна лікарська підготовка"
3
79,9
77,8
8
1,9
8
73,2
12
13,3
12
71,1
7
10
1
79,6
5
1,1
5
73,6
8
10,4
11
73,2
7
12,5
"Крок 2. Стоматологія"
7
79,9
77,1
5
5,3
8
67,4
24
27,7
9
59,2
7
41,2
2
79,4
4
3,2
6
72,4
16
28,6
6
73,7
3
14,3
"Крок 2. Фармація"
12
71,3
73,7
2
16,7
5
58,6
11
44
8
72
1
7,1
2
59,6
1
5,6
-

Рік

2017
2018
2017
2018

інтерни державне замовлення
інтерни контракт
ранг
ранг
"Крок 3. Загальна лікарська підготовка"
2
5
8
13
"Крок 3. Стоматологія"
3
2
4
8
13

середній бал
ДМА
нац
86,8
78,4

84,6
76,7

79,3
76,2

70,1
71

Постійна увага приділяється подальшому використанню об’єктивних
методів контролю знань студентів на всіх курсах, перш за все під час
підсумкових контролів: тестовий контроль, розробка контролюючих та
навчальних комп’ютерних програм та інше. Належна увага приділяється
економічному та правовому навчанню майбутніх спеціалістів. У лекційному
курсі реалізується принцип проблемного навчання.
Атестація випускників проводиться у формі стандартизованого
тестового ("Крок 2") і практично-орієнтованого іспитів. У 2018 році і академії
розпочато роботу щодо впровадження проведення атестації випускників, а саме
практично-орієнтованого іспиту у формі об’єктивного структурованого
клінічного іспиту (OSCE) для студентів спеціальностей Лікувальна справа та
Педіатрія. Вперше у 2018 році атестація випускників щодо надання
невідкладної допомоги відбулася з використанням «стандартизованого
пацієнта», впроваджено 12 сценаріїв відпрацювання цього етапу підготовки.
Також у 2018 році удосконалено проведення атестації випускників
спеціальності Стоматологія у формі об’єктивного структурованого клінічного
іспиту (OSCE), яка проводиться в академії вже другий рік.
У 2018 році для студентів і викладачів розроблено та оновлено методичні
матеріали до практичних, лабораторних, семінарських занять та самостійної
роботи на всіх курсах. Створені і підготовлені інформаційні та методичні
матеріали для викладачів і студентів медичних факультетів з підготовки
магістрів медицини. Продовжується підготовка методичних матеріалів для
підготовки магістрів на V-VI курсах.
Активно працює навчально-науковий відділ незалежного тестування
знань студентів, моніторингу якості освіти з метою поліпшення якості
підготовки студентів та удосконалення внутрішньої системи її контролю.
Протягом 2017-2018 навчального року відділом незалежного тестування знань
студентів було удосконалено процедуру проведення підсумкового модульного
контролю з фундаментальних дисциплін: анатомія людини та гістологія;
біохімія
та нормальна
фізіологія;
патоморфологія, патофізіологія,
фармакологія; мікробіологія та вперше проведено підсумковий модульний
контроль (типу комплексного тестового іспиту) для студентів V курсу з
дисциплін: внутрішня медицина, педіатрія, дитячі інфекційні хвороби та
хірургія, дитяча хірургія, акушерство та гінекологія.
Для підвищення якості практичної підготовки студентів та лікарівінтернів в академії діє наскрізна програма засвоєння практичних навичок
відповідно до державних стандартів медичної освіти. Частина практичних
занять, особливо на старших курсах та з лікарями- інтернами, проводиться на
базах центрів первинної медико-санітарної допомоги м.Дніпро та області у
відповідності до укладених угод про співробітництво з ДОЗ Дніпропетровської
ОДА. Професійна практична підготовка студентів здійснюється на практичних
заняттях на кафедрах і на клінічних базах, а також в період проходження
виробничої практики. Якість засвоєння практичних навичок фіксується в
індивідуальному плані практичної підготовки студентів II-VI курсів.
Індивідуалізація навчання студентів забезпечується на практичних заняттях
шляхом надання студентам робочих місць, індивідуальних завдань, які
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вимагають самостійного виконання, складання заключень, висновків та
пропозицій, а також відпрацювання практичних навичок на симуляторах та
фантомах в тренажерних класах, які постійно оновлюються та поповнюються.
У 2018 році придбано чергову партію удосконалених симуляторів для надання
невідкладної допомоги та проведення занять з освоєння пропедевтичних
навичок. Закуплено нові сучасні фантоми і тренажери у кількості 81 одиниця на
загальну суму 7871,6 тис грн. Кафедри проводять також заняття з розв’язання
ситуаційних задач, що мають зв’язок з практикою, тобто, з реальною дійсністю,
курацією хворих, виконанням лікарських маніпуляцій.
Вперше у 2018 році у відповідності до наказу академії №250-ОД від
28.12.2017 року «Про затвердження антикорупційної програми та плану заходів
спрямованих на запобігання та протидію корупції», наказу ДМА №192-ОД від
20.10.2017 «Про впровадження в ДЗ «ДМА» системи управління якістю у
відповідності з вимогами міжнародного стандарту ДСТУ, ISO 9001:2015»,
керуючись Положенням «Про сектор моніторингу якості освіти навчально
методичного відділу з представництвом студентського самоврядування»,
Положенням «Про соціологічне дослідження (анонімне анкетування) в ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України», а також Настановою з
якості Системи управління якістю ISO 9001:2015, було проведено анонімне
анкетування всіх студентів академії. Анкетування було спрямоване на
з’ясування двох основних аспектів: ступенем задоволеності студентами якістю
навчального процесу та виявленням наявності корупційних ризиків на кафедрах
академії. Анкети були розроблені окремо для кожного курсу з урахуванням
дисциплін, які вивчаються.
За результатами аналізу анкет було встановлено, що серед вітчизняних
студентів найвищий середній рівень задоволеності навчанням встановлений
на рівні 4,8 бали (з дисципліни біоетика). Також високо оцінили студенти
викладання наступних дисциплін: анатомія, гістологія, патологічна анатомія,
судова медицина та секційний курс, хірургія, акушерство та гінекологія,
педіатрія. При цьому низький бал студенти поставили викладанню наступних
дисциплін: історія медицини, охорона праці, соціальна медицина, спортивна
медицина, епідеміологія, гігієна та екологія та клінічна фармація.
Проаналізувавши дані, вказані в анкетах англомовними студентами, був
сформований перелік дисциплін, які студенти оцінили найкраще. На жаль,
кількість позицій склала лише 4: гістологія, фармакологія, дитячі інфекції та
педіатрія на 5 курсі. Дисципліни, які студенти оцінили на найнижчому рівні
склали перелік також у 4 позиції: фізіологія, соціальна медицина на 5-му курсі,
нейрохірургія, основи стоматології.
За результатами аналізу випадків стикання з корупційними діями на
кафедрах маємо наступне. В анкетах вітчизняних студентів 2 дисципліни
потрапили до категорії «високий корупційний ризик»: клінічна фармакологія та
епідеміологія.
Дещо гірша ситуація склалася при опрацювання даних, вказаних у
анкетах англомовних студентів: 11 дисциплін увійшли у зону високого ризику
корупційних дій. Найвищі показники мають кафедри фізіології та
патофізіології. Слід сказати, що ці дані прямо корелюють із низьким рівнем
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задоволеності викладання вказаних дисциплін відповідному контингенту
студентів.
Комплектування бібліотечного фонду скеровано на підвищення
забезпеченості навчальною літературою студентів академії. Систематично фонд
поповнюється новими підручниками та посібниками; щорічно кількість
придбаної літератури збільшується. У 2018 році було придбано 177 назв 10 424
примірника на суму 4 185 844,25 грн., в т.ч.: для вітчизняних студентів – 52
назви 3 804 примірники, для англомовних студентів – 53 назви 5 488
примірників, для російськомовних іноземних студентів – 12 назв 994
примірники, для франкомовних студентів – 60 назв 138 примірників.
Бібліотека забезпечена інформаційно-технологічними ресурсами, які
необхідні
для
інформаційного
забезпечення
навчального
процесу
(автоматизована бібліотечна інформаційна система, комп’ютерна техніка для
автоматизованої книговидачі та штрих-кодування бібліотечного фонду,
копіювальна техніка, локальна мережа тощо).
Продовжується робота зі створення Репозитарію ДМА (3 484 записів);
Електронного каталогу (176 138 записів). Комунікація з читачами відбувається
через Web-сайт бібліотеки, який розроблений, підтримується та постійно
вдосконалюється співробітниками бібліотеки. Завершено штрих-кодування
фонду навчальної літератури та продовжується штрих-кодування активного
фонду відділу наукової літератури.
Викладачі та науковці мали можливість користуватися доступом до
всесвітніх електронних баз даних, наприклад: EBSCO, Cambridge University
Press, Cite them right та інших.
За 2018 рік професорсько-викладацьким складом академії видано: 4
підручники, 55 навчально-методичних та навчальних посібників, 2 методичних
рекомендації, 5 монографій, 1 словник, затверджених Вченою радою академії.
Для покращення якості підготовки та перепідготовки фахівців,
розширення навчальних можливостей кафедр проводилась робота по
запровадженню новітніх технологій навчання, створенню нових і
модернізації старих комп'ютерних класів, зокрема у 2018 році придбано: 230
сучасних комп’ютерів, 20 ноутбуків та 20 проекторів, 18 мультимедiйних
телевізорів. Нова техніка розподілена по кафедрам та підрозділам академії. В
академії функціонують 35 комп’ютерних класів.
У навчальному процесі широко використовуються навчальноконтролюючі комп’ютерні програми, мультимедійні навчальні посібники та
підручники. Лекції студентам читаються у лекційних аудиторіях, які оснащені
сучасними засобами для демонстрації, в тому числі переносними
мультимедійними проекторами, а також камерами спостереження, необхiдними
для проведення Ліцензійних іспитiв "КРОК" 1,2. Ведеться робота по установці
в навчальних аудиторіях сучасних мультимедiйних телевізорiв. Загальна
кількість комп’ютерів наразі складає 1 225 одиниць, кількість мультимедійних
проекторів становить 117 одиниць.
Станом на грудень 2018 року у домені медичної академії, окрім
основного сайту, працює 88 персональних сайтів підрозділів та кафедр
навчального закладу. Наявність персонального сайту надає користувачам ряд
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переваг: оперативність надання та актуальність інформації, адаптація сайту під
індивідуальні потреби підрозділу або кафедри. Так, на сайтах кафедр, які
здійснюють навчання іноземних студентів, створені сторінки англійською та
французькою мовами. Кафедри на своїх сайтах створюють та регулярно
оновлюють мультимедійні матеріали, які використовуються як основний та
додатковий матеріал у навчанні. Така діяльність підвищує зацікавленість
студентів дисциплінами, що вивчаються.
Продовжується впровадження нової системи електронного керування
навчальним процесом, що об’єднує в одну систему навчальний відділ, деканати
та кафедри. Дана система, окрім іншого, дозволяє впровадити електронний
журнал успішності студентів разом з електронним розкладом, що будуть
доступні для кожного студента академії у персональному кабінеті.
Ряд кафедр регулярно проводить інтелектуальне он-лайн тестування із
залученням мобільних пристроїв студентів з використанням систем Socrative та
систем власного виробництва. Системи використовуються для самостійної
підготовки, контролю поточної успішності та для проведення підсумкових
тестувань.
Групою тиражування відділу технічних засобів навчання проводиться
забезпечення підрозділів ДМА друкованою продукцією, а також підрозділів
НДІ МБП (Н-ВТК, ВТК).
Викладання вітчизняним студентам на всіх курсах ведеться виключно
державною мовою, іноземним студентам – українською, російською,
англійською та французькою мовами.
Згідно з наказом МОН України від 18.08.2016 №997 студенти
міжнародних факультетів вивчають дисципліну «Українська мова як іноземна».
На виконання даного наказу в академії у 2018 році видано підручник
«Українська мова для студентів-іноземців початкового й основного періодів
навчання» (медико-біологічний профіль).
Для вітчизняних студентів в академії викладаються англійська, німецька і
французька мови. У зв’язку із введенням блоку англомовних тестів у
ліцензійному іспиті «Крок 1», на 3 курсі впроваджено додаткові заняття з
англійської мови для студентів, які навчаються за спеціальностями
«Медицина», «Стоматологія». Для ефективного вивчення іноземних мов на
кафедрі мовної підготовки працюють 2 комп’ютерних класи з відповідним
програмним забезпеченням. До програм з дисципліни «Іноземна мова (за
професійним спрямуванням)» включено теми із вивчення медичної термінології
та специфічних синтаксичних конструкцій.
З метою покращення рівня викладання профільних дисциплін
англійською мовою працюють 6 груп поглибленого вивчення англійської мови
для науково-педагогічних працівників. У рамках запровадження французької
мови як мови викладання продовжують роботу курси французької мови для
викладачів академії.
Гуманітарно-виховна робота в ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України» (далі – Академія) спрямована на формування соціально активної
освіченої молоді, що досягається завдяки комплексному залученню студентів
до участі в освітянських, наукових, громадських і культурних заходах. До
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основних завдань з виховної роботи, які традиційно ставить перед собою
Академія, належать:
заохочення студентської молоді до соціальних, інтелектуальних та
творчих ініціатив;
підтримка та сприяння волонтерським проектам;
створення умов для популяризації кращих здобутків національної
культурної і духовної спадщини, підтримки професійної й самодіяльної
творчості;
сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на
утвердження здорового способу життя;
вивчення потреб молоді, зокрема шляхом проведення соціологічних
досліджень.
Задля здійснення поставленої завдань за вищезазначеними напрямками в
Академії створена Координаційна рада з питань гуманітарно-виховної роботи.
Координаційна рада планує щорічно план заходів гуманітарно-виховної
роботи з урахуванням наступних нормативно-правових актів: наказ МОЗ
України від 27.11.2008 р. № 687 «Про покращення виховної роботи у вищих
медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації,
закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах
охорони здоров'я», наказ МОН України від 16.06.2015 р. № 641 «Про
затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і
молоді», розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. № 1400-р
«Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання
молоді на 2016 рік», листа Інституту модернізації змісту освіти МОН України
від 25.07.2016 №2.1/10-1828 «Про методичні рекомендації з питань організації
виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», лист
Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 № 1/9-542 «Щодо
застосування державної мови».
Згідно з положеннями «Стратегії національно-патріотичного виховання
дітей та молоді», затвердженої Указом Президента України від 13.10.2015 р.
№ 580/2015, основоположними складовими національно-патріотичного
виховання визначені: громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне й
духовно-моральне виховання.
До національно-патріотичного виховання залучені усі кафедри академії:
на заняттях викладачі висвітлюють культурну спадщину українського народу,
перемоги вітчизняних вчених; в позааудиторній роботі наводяться приклади
високого громадянського обов’язку та патріотизму з історії Академії.
Формуванню соціально значущої ініціативності сприяє залучення
студентів до волонтерських ініціатив. Волонтерські ініціативи спрямовані на
опікування знедоленими дітьми у дитячих будинках, у Дніпропетровській
Обласній дитячій лікарні, на допомогу людям похилого віку, ветеранам,
соціально незахищеним людям, воїнам АТО. Студенти-волонтери надають
активну допомогу по догляду, проводять збір коштів на придбання засобів
гігієни, іграшок для дітей-інвалідів, виступають з концертами до Дня Святого
Миколая, Новорічних і Різдвяних свят, до Міжнародного Дня захисту дитини,
до Дня Перемоги, до Дня людини похилого віку. Волонтери, які постійно
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проводять акції – це волонтерський сектор Ради студентів ДМА, голова
якого Анісімова Анастасія (4 курс І мед. фак-т). Слід зазначити найбільш
активних студентів-волонтерів: Шутка Інна (5 курс ІІ мед. фак-т) - постійні
медичні акції в області (за рік проведено 6 благодійних акцій та просвітницькі
акції в місті серед студентів 6-ти закладів вищої освіти), Долуда Артем (2 курс
ІІ мед. фак-т) - заснував донорський фонд академії в обласному банкі крові
(зібрано біля 50 одиниць крові на потреби онкохворих дітей завдяки донорам
ДМА). В діяльність комітета входить поїздки до дитячих будинків м.
Марганець, в якому 300 дітей та с. Поліванівка (113 дітей) та пансіонату для
літніх людей, збір коштів на потреби дітей з обмеженими можливостями
(зібрано 28 тис.грн), просвітницька робота в загальноосвітніх закладах
(охоплено біля 200 школярів).
Студентські роки надають можливість набути досвід не тільки у навчанні.
Кожен студент нашої академії може удосконалити свої здібності, або навчитися
вокальному мистецтву, художньому читанню, танцям в Студентському клубі.
Відвідування студентського клубу мають свої результати. Приміром, на
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв студентів–медиків та
працівників лікувальних установ «Ліра Гіппократа 2018», організований за
підтримки Міністерства культури України і Міністерства охорони здоров'я
України, вокальні групи Дніпропетровської медичної академії «Паприка»
та «АкадеМІХ» здобули перемогу – диплом лауреата 1 премії.
У поточному році зусиллями лабораторії психофізіологічних
досліджень чимало студентів отримали індивідуальні консультації з питань
адаптації в вузі, рекомендації щодо особистого ритму навчальної діяльності,
якості засвоювання учбового матеріалу та вибору майбутнього медичного фаху
з урахуванням своїх психофізіологічних показників; проводилися тренінги
розвитку комунікативних навичок та підвищення самооцінки; психологічна
допомога надавалася студентам, які готувалися до виступів на наукових
конференціях з метою подолання страху виступу перед великою аудиторією.
У молоді здоровий спосіб життя невідривно пов’язаний з фізичним
вихованням. Для цього у медичній академії створені всі умови – потужний
спортивний комплекс з тренажерним залом, басейном у 25 м., який функціонує
цілий рік, відкриті спортивні майданчики, легкоатлетична доріжка. Спортивні
майданчики і спортивні кімнати, обладнані тренажерами, мають усі
гуртожитки. Фізичне виховання, в свою чергу, створює умови для активного
відпочинку студентів, повноцінного фізичного розвитку, протидіє негативним
звичкам, формує відповідальне ставлення до власного здоров’я, здорового
способу життя. На базі кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та
валеології для таких цілей функціонують спортивні секції з чоловічого та
жіночого волейболу, плавання, гирьового спорту, бадмінтону, легкої атлетики,
самбо, футболу, художньої гімнастики, баскетболу.
З метою покращення екологічного стану Дніпропетровщини, сприяння
екологічній свідомості населення та розповсюдження екологічних знань
серед молоді:
1.
Науковці ДЗ «ДМА» є співвиконавцями еколого-гігієнічних та
медико-соціальних фрагментів Всеукраїнських і регіональних екологічних
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програм («Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія)
екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки»,
Регіональна програма «Питна вода Дніпропетровщини» на 2006-2020 роки
тощо).
2.
Осередком екологічного виховання та освітянських заходів
екологічного спрямування в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України» традиційно є діяльність, насамперед, співробітників кафедр гігієни та
екології та загальної гігієни. Для засвоєння тем еколого-гігієнічного
спрямування, профільною кафедрою гігієни та екології видано розширені
посібники для самостійної підготовки студентів, де зокрема, викладено
актуальні еколого-гігієнічні питання, що доповнюють та поглиблюють
інформацію нових національних підручників стосовно особливостей
екологічного стану у індустріально навантаженій Дніпропетровській області.
3.
Для здійснення ефективного еколого-гігієнічного моніторингу
якості довкілля та виробничого середовища кафедри гігієни та екології,
загальної гігієни мають 4 спеціалізовані лабораторії, які акредитовані у МОЗ
України та атестовані у ДП «Дніпростандартметрологія».
4.
На кафедрі гігієни та екології ДЗ «ДМА» активно працює
акредитований МОЗ України «Придніпровський регіональний центр з питань
еколого-гігієнічної та медико-біологічної оцінки промислових відходів». За
минулий рік фахівцями цього підрозділу проведено дослідження та
екологічна експертиза промислових відходів 80 підприємств міста та області.
В якості експертів прийнято участь у розслідуванні 5 кримінальних
впроваджень екологічного спрямування.
5.
Для вдосконалення викладання медичної екології та екологічного
виховання у поточному навчальному році видано 2 навчальних посібника:
Hygiene and Ecology: study guide / Rublevska N.I., Shevchenko O.A., Kramarova
Y.S. et al. – Dnipro: Gerda, 2018. – 186 p. ISBN 978-617-7097-85-2.; Гігієна та
еколгія: навчальний посібник / Н.І. Рублевська, О.А. Шевченко, Л.В.
Григоренко, Ю.С. Крамарьова та ін. – Дніпро: Герда, 2018. – 168 с.
6. З метою поширення екологічних знань та екологічної свідомості
серед громадськості, підприємців та інших верств населення Дніпропетровської
області професори Білецька Е.М. та Шевченко О.А. прийняли участь у роботі
науково-технічної екологічної ради при департаменті екології і природних
ресурсів Дніпропетровської ОДА, де було розглянуто найактуальніші
екологічні проблеми Дніпропетровщини, зокрема: «Стан реалізації екологічних
програм на ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат», «Дослідження
відновлення земель, порушених відвалами Інгулецького ГЗК», «Прогноз впливу
перенесення частини русла на екологічну систему р. Інгулець» та інші.
7. Співробітники кафедр гігієнічного спрямування здійснювали
пропаганду та поширення еколого-гігієнічних знань (регулярно виступаючи з
доповідями, лекціями) серед людей похилого віку у рамках проекту
Дніпропетровської міської ради для літніх людей «Університет золотого віку».
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Лікувально-профілактична робота
Одним із надзвичайно важливих напрямків діяльності академії є
лікувальна робота співробітників академії. В першу чергу це стосується кафедр
клінічного профілю. Мета лікувальної роботи клінічних кафедр ДЗ «ДМА» –
організація теоретичної і практичної підготовки осіб, які навчаються на
клінічних кафедрах, впровадження в практичну охорону здоров’я передового
досвіду по забезпеченню здоров’я населення, створення умов для підвищення
кваліфікації і перепідготовки медичних кадрів.
Лікувальний відділ як підрозділ академії у своїй діяльності керується
низкою нормативних документів, зокрема: «Положенням про клінічний
лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я», Статутом ДЗ «ДМА»,
«Положенням про лікувальну роботу клінічних кафедр ДЗ «ДМА», що були
розроблені з метою удосконалення організації виконання лікувальнопрофілактичної роботи співробітниками клінічних кафедр, взаємодії академії з
установами, що здійснюють медичну діяльність, на базі яких розташовані
клінічні кафедри.
Співпраця з практичними закладами охорони здоров’я у 2018 році
виконувалась, на підставі договорів про спільну діяльність кафедр та
лікувально-профілактичних закладів, співробітниками 42 клінічних кафедр та 2
кафедр спеціального (клінічна фармакологія, фармація та клінічна фармація)
профілю.
Спільна лікувально-профілактична робота виконується на базі 67-ми
лікувально-профілактичних закладів м. Дніпро та області, з яких 38 - являються
клінічними базами, затвердженими наказами МОЗ України, а також на базі
Медичного центру академії та її відокремленого структурного підрозділу
«Клініка медичної академії». Щоденно 548 співробітників ДЗ «ДМА»
проводять лікувальну роботу: ведуть курацію хворих, консультують,
виконують операції, приймають пологи тощо. Це висококваліфіковані
спеціалісти, 82,1% із них мають вищу (73,0 %) та першу (9,1%) лікарські
категорії. На клінічних кафедрах ДЗ «ДМА» працюють 94 доктора і 326
кандидатів медичних наук.
Співробітниками ДЗ «ДМА» за 2018 рік виконано значний обсяг
лікувально-консультативної роботи: проліковано 50 403 хворих. Збільшився
обсяг пацієнтів, що були консультованими (в стаціонарі – 102 576 хворих, у
поліклініці – до 72 032 хворих) співробітниками академії прийнято 455 пологів.
Що стосується оперативного навантаження, то у 2018 р. професорськовикладацьким складом ДЗ «ДМА» виконано 11 649 оперативних втручання.
Зроблено 481 виїзд по лінії санітарної авіації, де було оглянуто 658 хворих.
Професорсько-викладацький склад клінічних кафедр бере участь в
розробці і реалізації програм розвитку практичної охорони здоров’я,
забезпеченні
санітарно-епідеміологічного
благополуччя,
профілактики
захворювань, а також в санітарно-гігієнічній освіті населення.
Співробітники академії беруть активну участь у засіданнях колегій
міського департаменту охорони здоров’я та департаменту охорони здоров’я
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Дніпропетровської ОДА, нарадах з питань охорони здоров’я, селекторних
нарадах та колегіях МОЗ України.
Спільна лікувально-профілактична робота кафедр академії та закладів
охорони здоров’я області і міста розглядалася у квітні місяці на розширеному
засіданні Вченої Ради ДЗ «ДМА» за участю керівників клінічних лікувальних
закладів.
ВСП «Клініка медичної академії» є структурним підрозділом ДЗ
«ДМА». Заклад має всі правоустановчі документи: ліцензію на медичну
практику на 17 лікарських спеціальностей, акредитацію, атестовану клінікодіагностичну лабораторію. Клініка надає медичну допомогу 32 організаціям
міста на підставі договорів, а також співпрацює з 17 страховими компаніями,
надана медична допомога 879 застрахованим особам.
Ліжковий фонд стаціонару складає 120 ліжок: терапевтичне відділення 40 ліжок, неврологічне відділення – 40 ліжок, ендокринологічне відділення – 40
ліжок. Потужність поліклініки 170 відвідувань у зміну, у т. ч. 70 – у
стоматологічному відділенні. На базі клініки розташовані кафедри
ендокринології, неврології та офтальмології, хірургічної та ортопедичної
стоматології.
Основні показники діяльності клініки задовільні, відповідають
показникам по місту та країні за результатами 2018 р. Щороку кількість
виписаних із стаціонару зростає. У клініці за 11 міс. 2018 р. проконсультовано
57 081 особа, проліковано 3 689 осіб, виконано 1 378 операцій, проведено 13
769 діагностичних досліджень. У кабінеті «Здорові легені» надано 2 482
консультації мешканцям міста. Захворюваність з тимчасовою втратою
працездатності відповідає середнім показника по місту та країні, середній
термін тимчасової втрати працездатності у клініці складає 10,3 дні.
Клініка співпрацює з Фондом соціального страхування з метою
направлення застрахованих осіб на медичну реабілітацію відповідно до
показань. За 11 міс. 2018 р. на медичну реабілітацію направлено 18 хворих
ендокринологічного
та
терапевтичного
профілю
у
місцевих
та
республіканських санаторіях. Клініка внесена до наказу МОЗУ на право
проведення медичних оглядів моряків.
У кабінеті діабетичної стопи надана медична допомога 80 хворим з
трофічними порушенням. На базі клініки працює школа цукрового діабету.
На сьогодні розпочата робота по впровадженню в роботу клініки вимог
стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ЕN ISO 15189:2015.
Медичний центр ДЗ «ДМА» - є структурним підрозділом академії, має
першу акредитаційну категорію та ліцензію на медичну практику з 14
лікарських спеціальностей та 5 спеціальностей молодших спеціалістів з вищою
медичною освітою.
На базі медичного центру розміщенні і працюють кафедри внутрішньої
медицини №1, внутрішньої медицини №3, терапевтичної стоматології,
хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології, психіатрії ФПО,
нервових хвороб та нейрохірургії ФПО, терапії, кардіології та сімейної
медицини ФПО, акушерства, гінекології та перинатології ФПО. Згідно розкладу
в центрі співробітниками цих кафедр проводяться заняття, на яких
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відпрацьовуються практичні навички з діагностики та обстеження хворих,
читаються лекції.
За 2018 рік лікарями центру було надано 4 156 консультацій, виконано 1
297 обстежень (УЗД, ЕКГ, ЕЕГ, холтерівське моніторування). Лікарями
стоматологами надана стоматологічна допомога 1 378 пацієнтам. Виконано 378
оперативних втручань. Здійснено платних послуг на суму 264 973,21 грн.
У відповідності до звернення Голів райдержадміністрацій П'ятихатського
та Верхньодніпровського районів до академії про надання кваліфікованої
медичної допомоги мешканцям віддалених сіл (укомплектованість лікарями в
цих районах навіть в ЦРЛ- 50%-51%) з вересня 2018 року здійснювалися
щотижневі виїзди співробітників медичного центру та кафедр академії до
віддалених сіл області. За цей час було надано 2 033 консультацій, проведено
324 ЕКГ.
В 2018 році було продовжено спільний проект ДЗ «ДМА» та обласної
ради по дистанційному навчанню сімейних лікарів, в якому медичний центр є
координатором проекту. Це «Оn-line» навчання надає можливість ведучим
професорам академії донести дистанційно до кожного сімейного лікаря області
нові знання та сучасні технології лікування, «Оn-line» відповісти на запитання.
В минулому році 650 сімейних лікарів області пройшли дистанційний курс
занять (10) і отримали сертифікати про навчання. Особливістю цього навчання
«Оn-line» є ще й те, що ці лекції провідних вчених академії потім представлені
на сайті академії і в любий час лікар має можливість їх переглянути. Необхідно
відзначити, що ця система дистанційного навчання лікарів сімейної
практики-сімейних лікарів є унікальною в Україні і представлена на
Всеукраїнський конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування 2018»
Дніпропетровською обласною радою, та отримала призове місце.
Позитивний вплив на показники здоров’я населення м. Дніпро та області
має робота спеціалізованих центрів на базі кафедр. Спільними зусиллями
обласного та міського департаментів охорони здоров’я, клініками академії
організовані і функціонують 59 спеціалізованих медичних центрів.
23 викладачі ДЗ «ДМА» входять до груп експертів МОЗ України (17) та
департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА (6).
Достатню увагу було приділено питанню створення співробітниками
академії та впровадженню методичних рекомендацій та інформаційних листів
з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, з яких до Галузевого
реєстру нововведень МОЗ України включено 25 пропозицій.
Участь співробітників та студентів академії щодо підтримки поранених
та військових. Дніпропетровська область безпосередньо межує з територією,
на якій проводиться антитерористична операція, тому з травня 2014 року
область першою розпочала прийом поранених, травмованих та хворих
військовослужбовців, цивільних осіб – учасників антитерористичної операції.
Медична допомога надається в 7 лікувально-профілактичних закладах та
одному військовому госпіталі, що є клінічними базами Дніпропетровської
медичної академії. З початку надходження поранених, травмованих та хворих
учасників АТО до лікувально-профілактичних закладів області всього надано
медичну допомогу – 9 041особі, прооперовано 3 431 чоловік. За 2018 рік надано
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медичну допомогу – 1 286 особам, прооперовано 232 чоловіка. Комісією
медико-соціальної експертизи оглянуто 653 учасника АТО та 438 переселенців
та біженців.
У Дніпропетровському військовому госпіталі В/Ч -А 4615, при наданні
допомоги приймають участь співробітники кафедр медицини катастроф та
військової медицини, хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології
та інфекційних захворювань. Спільними зусиллями відкрито стоматологічне
відділення, де встановлено 6 стоматологічних установок, на яких протягом 2018
року було надано стоматологічну допомогу амбулаторно – 6,5 тис та
стаціонарно – близько 350 військовослужбовцям.
23 кафедри ДЗ «ДМА МОЗУ» затверджені клінічними базами
Державного Експертного (фармакологічного) Центру (ДЕЦ) МОЗ України
з клінічної апробації лікарських засобів (ЛЗ). Керівники та відповідальні
виконавці цих баз беруть участь у регулярних школах-нарадах, що проводяться
Центром з організаційно-правових та етичних питань проведення клінічних
досліджень, відповідно до міжнародних вимог, з одержанням GCP сертифікатів
ДЕЦ МОЗ України. Регіональним відділенням Центру, який очолює професор
В.Й. Мамчур, продовжується робота по моніторингу (фармаконагляд) побічних
ефектів ЛЗ, що використовуються для лікування і профілактики у лікувальних
закладах області.
Значний внесок одержано при впровадженні програм «Здоров’я людей
похилого віку», «Поліпшення медичного обслуговування сільського населення»,
«Туберкульоз», «Профілактика та реабілітація серцево-судинної патології»,
«Здоров’я дітей та матерів Дніпропетровщини»; «Цукровий діабет»,
«Профілактика та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових
захворювань», «Протидія поширенню інфекційних соціально-небезпечних
захворювань», «Онкологія», «Регіональна програма імунопрофілактики та
захисту населення від інфекційних хвороб»; створення «Астмо-школи» та ін.
Продовжується щорічна регіональна програма ДОЗ ДОДА м. Дніпро
«Профілактика ВІЛ-інфекції (СНІДу)». Реалізація Програми «Здоров’я
населення Дніпропетровщини на 2015-2019 роки» (затверджена Рішенням ДОР
від 05.12.2014 № 586-28/VI) забезпечує вільний доступ до консультування та
безоплатного тестування на серологічні маркери ВІЛ в першу чергу груп
ризику, створення умов для отримання лікування, догляду та підтримки. У
цьому ж аспекті значним вкладом була також участь академії у проведенні
«Днів здоров’я» у м. Дніпро та області.
У Дніпропетровській медичній академії значна увага приділяється
первинній профілактиці захворювань серед співробітників та студентів:
поточній вакцинації, консультаціям з психологічних проблем в
психофізіологічній лабораторії, оздоровленню на базі спортивного комплексу
та спортивно-оздоровчому таборі, проведенню спортивно-масових заходів. З
метою покращення роботи по охороні здоров’я співробітників академії,
профілактики, своєчасного виявлення та лікування захворювань, на базі
відокремленого підрозділу «Клініка ДМА», згідно Наказу по ДЗ «ДМА»,
проводиться диспансеризація співробітників та профмедогляд співробітників,
які працюють у шкідливих умовах.
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Підсумовуючи, можна сказати, що маючи такий потенціал і великий
досвід, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» може суттєво
впливати на стабілізацію та покращення основних показників здоров’я
населення регіону.
Міжнародна діяльність
Одним з найбільш актуальних напрямків діяльності академії є
міжнародна діяльність. Її успіх сприяє спілкуванню з іноземними колегами з
питань медичної освіти, прогресивних напрямків у лікуванні, наукових
досліджень. Саме це надає можливість студентам та співробітникам академії
відчувати себе невід’ємною часткою всесвітньої медичної громади. Головним
видом діяльності є підготовка іноземних громадян – навчання слухачів
підготовчого відділення, студентів та післядипломна освіта. Академія готує
лікарів для більш ніж 46 країн світу. В академії активно функціонує
міжнародний відділ. Одним з головних напрямів роботи міжнародного відділу
академії є робота по залученню до співпраці нових партнерів та збільшенню
контингенту іноземних студентів. Найбільш широке представництво мають
громадяни країн: Індія, Ізраїль, Марокко, Туніс, Йорданія, Єгипет, країни
колишнього СНД тощо. Процес рекрутизації іноземних громадян на навчання в
ДЗ «ДМА» забезпечують 20 суб’єктів підприємницької діяльності. Зростання
контингенту полягає в активізації роботи зазначених суб’єктів, залучення до
співпраці нових фірм, а також опрацювання механізмів індивідуального
запрошення іноземних громадян, взаємодії з громадськими організаціями
іноземних студентів. Щорічно надається інформація про освітні послуги
академії до Державного центру міжнародної освіти МОН України для
розповсюдження у довідниках за кордоном. Міжнародний відділ забезпечує
рекламно-інформаційну діяльність.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 14-17 березня
2018 р. прийняла участь у роботі Дев’ятої міжнародної виставки «Сучасні
заклади освіти 2018» – найбільшої представницької в Україні виставкипрезентації навчальних закладів, університетів та академій України.
Дніпропетровська медична академія була удостоєна Гран-Прі в номінації
«Лідер вищої освіти України» та за представництва кафедри внутрішньої
медицини 1 (завідуюча кафедрою – професор Конопкіна Людмила Іванівна)
виборола високу нагороду – Золоту медаль у номінації «Упровадження
інновацій у педагогічний процес для підвищення якості знань випускників».
22-25 жовтня 2018 р. академія прийняла участь у роботі Десятої
міжнародної виставки навчальних закладів України «Інноватика в сучасній
освіті». Участь у заході такого рівня має важливе значення в підвищенні
рейтингу академії та визнання неї на міжнародному рівні. Дніпропетровська
медична академія була удостоєна почесного звання в номінації «Лідер
інновацій в освіті», конкурсну роботу підготувала кафедра сімейної медицини
ФПО (завідуюча кафедрою – д.м.н. Височина Ірина Леонідівна).
Академія має 9 угод на співпрацю з зарубіжними вищими медичними
навчальними закладами та лікувальними установами.
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Академія підтримує академічну мобільність студентів та викладачів
(внутрішню та міжнародну), що надає можливість приймати участь у
стажуваннях, наукових конференціях, конгресах.
Виконання державного замовлення
Обсяги державного замовлення доведено до ДЗ «ДМА» наказом МОЗ
України від 30.07.2018 (у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів
України від 11 липня 2018 року №556).
Спеціальність (код), вид підготовки
(підвищення кваліфікації)
Медицина
Лікувальна справа
Педіатрія
Стоматологія
Аспірантура
Магістратура
Підвищення кваліфікації
Інтернатура

Обсяг прийому
код
осіб
222
max
360
7.12010001
7.12010002
7.12010005
25
3819
345

Обсяг випуску
код
осіб
7.12010001
7.12010002
7.12010005
-

303
81
4
8
1
3819
300

План прийому на 2018 рік за освітнім рівнем магістр спеціальність 222
Медицина максимальний обсяг - 360 осіб (широкий конкурс, відкрита
конкурсна пропозиція).
Результати конкурсного відбору були наступними: за освітнім рівнем
магістр спеціальність 222 Медицина рекомендовано до зарахування 285 осіб. У
відповідності до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України
2018 рік за державним замовленням були зараховані вступники, які виконали
вимоги Умов прийому (подали оригінали документів) у кількості 241 особа. З
урахуванням вимог Умов прийому на вакантні місця за державним
замовленням було переведено (змінено джерело фінансування) 1 особа. Таким
чином, обсяг прийому за державним замовленням становив 242 особи.
Порівняльний аналіз результатів вступу на місця державного замовлення
наведені в таблиці 5.
Таблиця 5
Порівняльний аналіз результатів вступної кампанії у 2017 і 2018 рр. на місця
держзамовлення в ДЗ «ДМА»

Спеціальність

2017 рік
2018 рік
План Подано Конкур Прох. Зарахов План Подано Конкур Прох. Зарахов
заяв
с
бал
ано
заяв
с
бал
ано

Медицина

360

2074

5,8

166,226

343

360

1090

3,0

172,319

242

Фізична
терапія,
ерготерапія

10

35

3,5

148,167

7

-

-

-

-

-
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Зараховані вступники пільгових категорій на місця державного замовлення у
2018 році
Зараховано
(абс.)
6
3
2
10
2
2
1

Категорія
-

За квотою, з них:
сирота / без піклування батьків
мають захворювання, без ЗНО
Спеціальні умови, з них:
інваліди I-II групи, дитина-інвалід
діти учасників бойових дій (АТО)
відп.ЗУ «Про підвищення престижності шахтарської праці»

Середні бали ЗНО зарахованих вступників (вітчизняні)
Бюджет
179,29

Рейтингове місце
серед ЗВО
10

Контракт
158,79

Рейтингове
місце серед ЗВО
11

Зведені відомості про результати прийому до ДЗ «ДМА» у 2018 році
222
Медици
на

221
Стоматоло
гія

226 Фармація,
промислова
фармація

227
Фізична
терапія,
ерготерапія

Всього

Вітчизняні (бюджет)

242

-

-

0

242

Вітчизняні (контракт)

3

22

17

55

461

168

13 / 5
(заоч.)
72

1

702

-

-

-

-

220

706

190

85

18

1215

Іноземні громадяни
Підготовче відділення
(іноземні громадяни)
Всього по академії

План щодо випуску у 2018 році за державним замовленням також
доведено до ДЗ «ДМА» наказом МОЗ України від 30.07.2018 (у відповідності
до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №556).
Плановані показники випуску в ДЗ «ДМА» 7.1201001 Лікувальна справа – 303,
7.1201002 Педіатрія – 81, 7.1201005 Стоматологія – 4 особи.
Фактичні показники випуску 2018 рік - 7.1201001 Лікувальна справа –
303, 7.1201002 Педіатрія – 81, 7.1201005 Стоматологія – 4 особи.
У відповідності до Закону України «Про внесення змін до Закону України
"Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників», Постанови Кабінету
Міністрів України від 31.05.2017 №376 «Про визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» заклади вищої освіти
сприяють працевлаштуванню випускників, підготовка яких здійснювалась за
державним замовленням. Таким чином, випускники не зобов’язані отримувати
направлення на працевлаштування. В академії функціонує комісія щодо
спиянню працевлаштуванню випускників, результати її діяльності є
наступними: 7.1201001 Лікувальна справа – 170 випускників отримали
направлення на працевлаштування (з них 67 – за цільовим набором), 133 –
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отримали довідку про навчання за державним замовленням (у відповідності до
листа МОЗ України від 12.06.2017 №08.1-30/15765), 7.1201002 Педіатрія – 35
випускників отримали направлення на працевлаштування (з них 20 – за
цільовим набором), 46 – отримали довідку про навчання за державним
замовленням, 7.1201005 Стоматологія – 4 випускники отримали направлення на
працевлаштування.
Показники випуску ДЗ «ДМА» 2017/2018 навчального року
лікарів
клінічних провізорів
фармацевтів
Всього:

Форма навчання
Бюджетна
Контрактна
388
382
36
31
388
449

Разом
770
36
31
857

Соціальний захист співробітників і студентів
В 2018 році 18 співробітників академії оздоровлено в санаторіях. В
спортивно-оздоровчому таборі ДЗ ДМА «Здоров’я» оздоровлено 150
співробітників та членів їх сімей (в тому числі З1 дитина).
Адміністрацією академії в 2018 році надана матеріальна допомога
співробітникам на оздоровлення на суму 3 750,75 (+300,60) тис. грн. На
преміювання співробітників витрачено 33 238,84 (+10 677,73) тис грн.
Проведена традиційна спартакіада серед співробітників по 6 видам
спорту, в якій прийняло участь 168 співробітників.
На спортивній базі академії виділяється оптимальний час для
проведення спортивно-масової роботи. Регулярно функціонують 5 груп
здоров’я по різним видам спорту, на базах яких формувались збірні команди
академії для участі у міжвузівській спартакіаді співробітників. Цим видом
оздоровлення охоплено близько 500 співробітників.
Протягом п’яти останніх років на спортивній базі академії (плавальний
басейн, фехтувальна зала, тренажерна зала, зала настільного тенісу) щосуботи з
10.00 до 14.00 проводиться день здоров'я співробітників та студентів. За 2018
рік співробітниками і студентами було здійснено понад 1000 відвідувань. Для
занять спортом і фізичною культурою в академії функціонує сучасний
спортивний цент: зали для гри в баскетбол, міні-футбол, волейбол, бадмінтон,
зали настільного тенісу, для занять боксом, боротьбою, художньою та
спортивною гімнастикою. Круглий рік функціонує відкритий спортивний
майданчик та басейн. В період літніх канікул щорічно вже понад 50 років
працює «під повну загрузку» спортивно-оздоровчий табір на 250 місць.
Велику увагу адміністрація і профспілковий комітет приділяє
соціальному захисту ветеранів війни, праці та інвалідам. В академії
функціонує Рада ветеранів, Жінрада. Надавалась матеріальна допомога,
виділялись кошти на проведення Дня похилої людини, Дня Перемоги, 8
Березня, новорічні свята. В академії плідно працює програма сім’я, здоров’я,
діти. На базі академії створено університет Золотого віку, який відвідує 350
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слухачів – пенсіонерів та ветеранів праці міста Дніпро.
В 2018 році проведена атестація робочих місць, диспансеризація та
лікування співробітників та ветеранів.
На виконання планів соціального розвитку із коштів профбюджету
витрачено 782 685 (+383 136) грн., в тому числі: на оздоровлення
співробітників і членів їх сімей в спортивно-оздоровчому таборі – 372 635 грн.;
на оздоровлення дітей в таборах відпочинку – 52 000 грн.; на матеріальну
допомогу-180 000 грн.; на новорічні свята – 107 550 грн.; на спартакіаду
співробітників та культмасову роботу – 40 000 грн.; на ветеранів – 30 500 грн.
Соціальні виплати, передбачені нормативними документами,
здійснюються своєчасно та в повному обсязі відповідно до потреб, розрахунків
та затверджених планів видатків. У 2018 році дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, виплачено: грошову компенсацію
вартості харчування в сумі 1 544,6 тис. грн.; на придбання навчальної
літератури - 262,0 тис. грн.; грошову компенсацію для придбання одягу - 29,7
тис. грн.; одноразову грошову допомогу випускникам при працевлаштуванні 154,6 тис. грн. Виплачена одноразова адресна грошова допомога випускникам в
сумі 273,1 тис. грн. та соціальна стипендія – 4 859,1 тис. грн. Виплати стипендії
та заробітної плати проводилися вчасно.
На цей час в академії діє колективний договір між ректором та
профспілковою організацією, яка представляє інтереси трудового колективу.
Положення і норми колективного договору розроблено на підставі КЗпП
України «Закону України про колдоговори», «Закону України про профспілки…»
та інших законодавств і нормативно-правових актів. Колективний договір
схвалено конференцією трудового колективу та зареєстровано в органах
місцевої виконавчої влади. В академії створена робоча комісія по контролю за
виконанням умов колективного договору, яка щорічно звітує на конференції
трудового колективу про його виконання. В 2018 році всі умови колективного
договору виконані, суперечок між адміністрацією і трудовим колективом
стосовно виконання положень колективного договору не виникало.
Працює студентське самоврядування та профспілкова організація
студентів, які забезпечують захист прав та інтересів осіб, які навчаються у
вищому навчальному закладі, та їхню участь в управлінні вищим навчальним
закладом. Загалом у 2018 році на потреби студентського самоврядування
витрачено 94 993,2 грн.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. №
1040 «Про затвердження загального Положення про юридичну службу
міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства,
установи та організації», Наказу Міністерства охорони здоров’я України від
13.05.2017 року № 514 Про затвердження Положення про організацію та
ведення претензійної та позовної роботи у Міністерстві охорони здоров'я
України та Положення щодо організації правової роботи на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства
охорони здоров'я України та Положення щодо організації правової роботи у
Державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства
охорони здоров’я України була організована робота юридичного відділу 2018 р.
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Юридичний відділ, який відповідно до покладених на нього завдань
бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів ДЗ
«ДМА», забезпечує правильне застосування норм законодавства, що
стосуються прав і законних інтересів осіб, що навчаються і працюють в
академії, здійснює представництво інтересів в судах.
У звітному періоді особлива увага приділялась письмовим зверненням
громадян, які надходили до відділу, не допускався розгляд звернень з
порушенням термінів, встановлених Законом України «Про звернення
громадян». Надано 240 роз’яснень щодо застосування чинного законодавства
працівникам та студентам академії. Найпоширенішими були питання, пов’язані
із трудовими відносинами працівників, надання соціальних стипендій пільговій
категорії студентів, надання академічних відпусток студентам тощо.
Звернення громадян, які надійшли до юридичного відділу, формуються у
справи, де окрім самих звернень, зберігаються матеріали щодо їх розгляду та
відповіді. Сформовані справи зберігаються у юридичному відділі Академії.
Кожному зверненню надаються обґрунтовані відповіді та роз’яснення з
посиланням на діючі законодавчі документи, а також прийняті рішення
адміністрації Академії.
Також, юридичним відділом щоквартально здійснюється аналіз звернень,
заяв та скарг, що надходять від громадян, вивчаються причини, які породжують
скарги, готуються оглядові матеріали з цих питань та систематично доводиться
до відома керівництва.
Щопонеділка, під час проведення мною особистого прийому начальник
юридичного відділу присутній на прийомі громадян, що проводиться мною
згідно з умовами контракту, результати усних звернень громадян реєструються
в письмовому вигляді, де зазначаються данні особи, питання та результати
розгляду.
Працівниками юридичного відділу постійно проводиться правова
експертиза та погодження проектів локальних актів, організаційно-розпорядчих
документів, договорів що розробляються в академії з метою відповідності їх
чинному законодавству України. За моїм дорученням готуються проекти
договорів, які укладаються академією.
Особлива увага приділяється організації та веденню претензійно-позовної
роботи. Така робота здійснюється відповідно до норм чинного законодавства
України та «Положення щодо організації правової роботи у ДЗ «ДМА».
Упродовж 2018 року академія взяла участь у 8 судових справах, у т.ч.: 2 –
господарській, 6 – цивільних, при підготовці до яких постійно готувалися
відзиви та заперечення на позовні заяви, клопотання тощо.
Антикорупційна діяльність. Однією з найважливіших складових у
забезпеченні законності в діяльності Академії є робота щодо запобігання та
протидії корупції.
У 2018 році здійснено такі антикорупційні заходи:
1.
Призначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення
корупції в ДЗ «ДМА» та затверджено положення про неї;
2.
Затверджено антикорупційну програму на 2018-2019 рік та завдання
і заходи із запобігання і протидії корпії в Академії;
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3.
Проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Академії.
Вся інформація про антикорупційну діяльність в Академії, а також
інформація для зв’язку з уповноваженою особою з питань запобігання та
виявлення корупції опублікована на офіційному веб-сайті Академії.
За звітний період відсутні випадки притягнення до відповідальності осіб,
які працюють в Академії, за вчинення корупційних правопорушень, а також
правопорушень, пов’язаних з корупцією.
В академії постійно проводиться навчання з питань добросовісного
повідомлення про факти корупції, зокрема: регулярне проведення
інформаційних кампаній, підвищення рівня правової свідомості працівників,
роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в
державі, положень законодавства про запобігання корупції; системне
проведення освітніх заходів щодо моделей поведінки у тих чи інших ситуаціях
з можливими корупційними ризиками (кожне піврічя).
Розробка і введення спеціальних антикорупційних процедур
передбачає (постійно на протязі року): введення процедури інформування
працівниками роботодавця про випадки схиляння їх до скоєння корупційних
порушень та випадки вчинення корупційних правопорушень іншими
працівниками; ознайомлення працівників під підпис з нормативними
документами, що регламентують питання попередження та протидії корупції
в академії; організації індивідуального консультування працівників з питань
застосування (дотримання) антикорупційних стандартів і процедур (за
індивідуальними зверненнями).
Співпраця з правоохоронними органами є важливим показником
дійсної прихильності академії до декларованих антикорупційних стандартів
поведінки. Дане співробітництво здійснюватися в різних формах не
заборонених законами України.
Вперше у 2018 році в академії проведене анонімне анкетування
співробітників у відповідності до затверджено Вченою радою «Положенням
про соціологічне дослідження (анонімне анкетування)». Анкетуванням були
охоплені працівники всіх підрозділів академії. Анкетування було спрямоване на
з’ясування ступенем задоволеності співробітників академії адмініструванням в
закладі.
Отримані результати анкетування (проанкетовано 685 осіб) свідчать про
те, що загальна задоволеність співробітників академії адмініструванням є на
достатньо високому рівні. Зокрема:
- задоволеність значущістю ДМА в професійному середовищі - 44,4%
опитаних оцінили її на «5», а кожен третій респондент (36,6%) поставив
«4» бали.
- можливість
співробітників приймати участь у прийнятті
управлінських рішень отримала такі оцінки: «5» балів поставили 28,5%
опитаних; задоволеність на « 4» бали оцінили 35,6% респондентів; кожен
5-й опитаний (21,5%) поставив «3» з цього приводу, а 10% зовсім не
задоволені цим питанням.
Оцінка адміністрацією цих та інших складових, які обумовлюють
задоволеність співробітників своєю працею, буде в подальшому проаналізована
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і використана для внесення необхідних коректив при прийнятті управлінських
рішень, а щорічне анкетування персоналу стане формою зворотного зв'язку між
керівництвом академії та персоналом закладу освіти.
РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ
Критерії

685 осіб.
немає
відповіді

Показники

Задоволеність політикою і
стратегією академії
Задоволеність управлінням
і змінами в діяльності
академії
1.
Задоволеність значущістю
Задоволеність
ДМА у суспільстві
діяльністю і
Задоволеність значущістю
значенням
ДМА у професійному
академії
середовищі
Можливість співробітників
та викладачів приймати
участь у прийнятті
управлінських рішень

1

2

3

4

5

0,7%

1,8%

10,6% 33,6% 52,1%

1,0%

0,4%

2,8%

11,2% 35,2% 49,5%

0,9%

0,9%

3,8%

17,5% 40,0% 36,8%

1,0%

0,0%

1,8%

14,9% 36,6% 44,4%

2,3%

2,9%

7,2%

21,5% 35,6% 28,5%

4,5%

Матеріально-технічна база та фінансово-господарча діяльність
Загальна площа власної бази навчальних корпусів, гуртожитків та інших
будівель складає 109 071,5 м2, розміщених на земельних ділянках загальною
площею 17,9 гектарів, на які є державні акти на право постійного користування.
Навчальна матеріально-технічна база академії складається із 7
навчальних корпусів, сучасного спортивного комплексу, плавального басейну,
вiварiю, науково-дослiдних лабораторій, науково-дослiдний інститут медикобіологічних проблем ДЗ «ДМА», клініки медичної академії, загальна площа яких
складає 52301,8 м2 де розміщені 691 навчальні аудиторії, кабінети, лабораторії.
Навчальні корпуси, де розташовані кафедри, забезпечені необхідними
меблями,устаткуванням,технічними засобами в обсягах та кiлькостi, що
вiдповiдають вимогам організації навчального процесу.
Академія має 8 гуртожитків, загальною площею 48 911,7 м2. Студентське
харчування забезпечується їдальнями та буфетами на 400 місць.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства
охорони здоров'я України» має задовільний фінансово-економічний
господарський стан. Здійснює науково – виробничу діяльність відповідно до
чинного законодавства. Здійснені засоби щодо зміцнення фінансового становища
закладу, а саме - суворе виконання кошторисів, затверджених за встановленим
порядком.
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Затверджено кошторисами на 2018 рік:
КПКВ
Загальний
фонд, тис.грн.
Спеціальний
фонд, тис.грн.

2301070

2301080

2301020

2301170

ВСЬОГО

116 464,9

141,4

1 900,6

-

118 526,9

574 570,0

-

23 974,5

6 185.4

604 729.9

Обсяг надходжень до спеціального фонду за 2018 рік – 280 396,7 тис. грн.,
із них підготовка кадрів – 211 808,6 тис.грн., наука 12 987,7 тис.грн., оренда – 1
885,3 тис.грн., депозити – 27 981,7 тис.грн., гуртожитки – 21 521,4 тис.грн.,
медичні послуги – 279,1 тис.грн.та інші надходження – 3 932,9 тис.грн.
Касові видатки закладу у 2018 році склали:
КПКВ
Загальний фонд,
тис.грн.
Спеціальний
фонд, тис.грн.

2301070

2301080

2301020

2301170

ВСЬОГО

116 464,9

119,0

1 888,6

-

118 472,5

220 335,7

-

10 245,8

1 805,8

232387,3

За 2018 р. заробітна плата, стипендія та соціальні виплати працівникам та
студентам виплачені в повному обсязі. Своєчасно і повно вносяться платежі до
бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду.
Використання коштів загального та спеціального фондів здійснюється
відповідно до затверджених планів використання бюджетних коштів.
Протягом року на потреби академії використано 350 859,9 тис. грн.
Не цільового використання коштів не було.
Протягом року в електронній системі закупівель «Prozorro» проведено 72
процедури відкритих торгів, 34 переговорних процедур, 287 допорогових
закупівель, які завершилися укладанням договору.
За 2018 р. (Табл. 6-8) виконані роботи по забезпеченню учбового та
наукового процесу, підтримки інфраструктури закладу на загальну суму 54 668,0
тис.грн. (у 2017 -35 903,8 тис. грн.)
Таблиця 6.
Основні витрати розвитку ДЗ "ДМА", тис. грн. на організацію
навчального процесу
Назва предмету закупівлі
2017р.
Організація навчального процесу
Стоматологічне обладнання, інструмент
9125,1
Учбові тренажери
3315,0
Мікроскопи
3192,6
Підручники
1924,2
Кроки (тестування)
580,9
LCD панелі (телевізори)
Рентгенодіагностичні прилади
Всього
18137,8
Комп'ютерне та периферійне обладнання та приладдя
Комп'ютерне та периферійне обладнання та приладдя
3298,0
Всього
3298,0
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2018р.
4836,8
7871,6
4185,8
665,6
349,0
2599,9
20508,6
4542,0
4542,0

Таблиця 7.
Основні витрати розвитку ДЗ "ДМА", тис. грн. на розвиток бази наукових досліджень
Назва предмету закупівлі
2017р.
2018р.
База наукових досліджень
Морфологічна лабораторія
3199,1
Датчик УЗД
155,0
Система виводу зображень для електронної мікроскопії
515,2
Алмазний ніж для електронної мікроскопії
138,2
Лабораторні меблі
484,9
Роторне обладнання
199,0
Інструменти та приладдя для патологанатомічної лабораторії
196,5
ЛОР установка
530,7
Електрокардіографи
39,2
Всього
4007,5
1450,3

На розвиток та підтримку інфраструктури в ДЗ «ДМА» у 2018 році
витрачено 28 167,1 тис. грн.
Податок на доходи фізичних осіб регулюється Податковим кодексом
України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ, та Законом України «Про податок з доходів
фізичних осіб».
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
регулюється Законом України від 08.07.2010 р. № 2464-УІ «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», Законом
України від 09.07.2003р. 1058-ІУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування», Законом України від 18.01.2001 р. № 2240-III «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», Законом
України від 02.03.2000 р. № 1533-III «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття».
Розрахунки підприємства з постачальниками та підрядчиками регулюються
такими нормативними актами: положення «Про організацію бухгалтерського
обліку і звітності в Україні», вказівки «Щодо організації бухгалтерського обліку в
Україні», «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 «Зобов’язання»
Станом на 31.12.2018 року усі податки та збори перераховані до державного
бюджету України. Внутрішнім контролем охоплюються питання планування
діяльності
установи,
управління
бюджетними
коштами,
ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності,
забезпечення захисту активів від втрат, цільового і ефективного використання
бюджетних коштів та інші питання, що не обмежуються лише фінансовими
аспектами діяльності установи.
Реалізація зауважень та рекомендацій за результатами звіту 2017 року
На виконання Листа МОЗ України від 02.07.2018 року вих. № 11.315/1490/16571 про надання зауважень та рекомендацій інформую про вжиті
заходи:
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1. У відповідності до наказу МОЗ України від 12.06.2017 № 654 в ДЗ
ДМА ведеться постійна робота з внутрішнього контролю та удосконаленню
системи управління установою для забезпечення досягнення результатів
відповідно до визначених цілей, запобігання фактам незаконного,
неефективного та не результативного використання бюджетних коштів, для
чого здійснюється постійний моніторинг:
- якості послуг, надаються в академії;
- ефективного використання коштів;
- ефективного використання площ;
- оновлення обладнання та бібліотечного фонду.
По кожній програмі планування здійснюється у відповідності до
нормативів чинного законодавства та ведеться постійний контроль щодо
ефективного та цільового використання коштів.
Для досягнення виконання бюджетних програм здійснюються заходи
щодо підвищення якості надання послуг, що сприяє збільшенню контингенту
студентів та замовників на інші послуги, що надаються в академії.
Бюджетних правопорушень не було. Бухгалтерський облік ведеться у
відповідності до чинного законодавства. Зауважень щодо ведення
бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності не було.
Кредиторська заборгованість відсутня. Попередня оплата здійснюється у
відповідності до вимог постанови КМУ від 23.04.2014 p. № 117 та наказу МОЗ.
Покриття дефіциту фінансування за окремими видатками загального фонду
здійснюється за рахунок спеціального фонду на здійснення таких видатків.
В академії здійснюється постійний внутрішній контроль для
недопущення правопорушень у всіх сферах діяльності академії. Для
забезпечення виконання завдань i досягнення цілей підвищується якість послуг,
яка дає можливість збільшувати контингент студентів та інших категорій
замовників освітніх, наукових, медичних та інших послуг. Ведеться постійний
аналіз фінансових ресурсів для ефективного використання коштів в межах
кошторисних призначень та у відповідності до чинного законодавства.
Придбання товарів і послуг понад 3,0 тис. грн. здійснюється за допомогою
системи публічних закупівель ProZorro. Тимчасово вільні кошти власних
надходжень розміщуються депозитних рахунках, що дає додаткове
забезпечення фінансовими ресурсами, які спрямовуються на забезпечення
досягнення результатів відповідно до визначених цілей.
Перевірок в 2018 році Державною фінансовою інспекцією України,
правоохоронними органами та іншими контролюючими органами не було.
Виплати надбавок, доплат, матеріальної допомоги, винагород, премій,
інших заохочувальних виплат працівникам здійснюється у відповідності до
чинного законодавства та в межах фонду оплати праці, затвердженого
кошторисами по загальному та спеціальному фондах бюджету.
2. З метою забезпечення дотримання вимог Закону України «Про
запобігання корупції» в ДЗ «ДМА» було вжито наступні заходи:
- видано наказ № 149-ОД про призначення уповноваженої особи з питань
запобігання та виявлення корупції в ДЗ «ДМА» (інформація про уповноважену
особу, була надіслана до МОЗ України 19.07.2018 року);
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- наказом № 150-ОД була затверджена антикорупційна програма ДЗ
«ДМА» на 2018-2019 рік.
Також, на виконання Антикорупційної програми, було розроблено план
завдань і заходів із запобігання і протидії корупції в Державному закладі
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України».
Інформацію щодо засобів зв’язку з уповноваженою особою з питань
запобігання та протидії корупції, а також Наказ про призначення
уповноваженої особи, Антикорупційну програму та план завдання і заходів із
запобігання і протидії корупції у ДЗ «ДМА» розміщено на офіційному веб-сайті
ДЗ «ДМА».
3. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у
Державному закладі «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
(далі - ДМА) здійснюється відповідно до існуючої в Україні нормативноправової бази атестації науково-педагогічних кадрів зокрема: ст. 53 Конституції
України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Закону України «Про освіту» № 2145VІII від 05.09.2017, Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від
01.07.2014, Постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 «Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»
та інших.
На теперішній час в академії існує план виконання дисертаційних робіт
по підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів. Всього заплановано 25
докторських та 153 кандидатських дисертацій. Підготовка відбувається в
аспірантурі за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання, а
також поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять науковопедагогічну діяльність за основним місцем роботи в ДЗ «ДМА»).
Здобуття вищої освіти третього рівня, відповідно до Закону України
«Про вищу освіту», насамперед передбачає успішне виконання особою
відповідної освітньо-наукової
програми
та
навчального
плану, які
затверджуються Вченою радою в межах ліцензованих спеціальностей.
У ДЗ «ДМА» створюються усі передумови для успішного освоєння
освітньо-наукових програм здобувачами вищої освіти ступеня доктора
філософії завдяки сформованій концепції викладання дисциплін циклів
загальної та професійної підготовки, належному кадровому забезпеченню
викладання навчальних дисциплін, навчально-методичному і матеріальнотехнічному забезпеченню та організації підготовки здобувачів. Науковою
частиною постійно проводиться моніторинг виконання дисертаційних робіт,
крім того надається фінансова підтримка їх виконання, що на 2018 рік
становить 162 571 (9 126 грн. докторантам, 124 905 грн. аспірантам, 28 540
грн. здобувачам).
Інформаційне забезпечення викладання навчальних
дисциплін підтримується бібліотекою із сучасною навчальною літературою,
науковими, довідниковими та фаховими періодичними виданнями; інтернетресурсами, створено сторінку відділу аспірантури та докторантури на
офіційному веб-сайті ДЗ «ДМА».
З метою більш повного та своєчасного оприлюднення результатів
наукових досліджень у ДЗ «ДМА» видаються 5 науково-медичних журналів,
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які внесені Атестаційною колегією МОН України до переліку фахових
наукових видань.
Для допомоги в освоєнні освітньо-наукової програми здобувачами вищої
освіти ступеня доктора філософії у ДЗ «ДМА» (серпень 2017 року) видано
«Довідник здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
у Державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства
охорони здоров´я України», підготовлено до друку (серпень 2018 рік) 2-е
оновлене та доповнене видання.
4. Відповідно до рекомендацій щодо поліпшення якості підготовки
студентів за спеціальностями «Стоматологія» та «Фармація» за результатами
ліцензійних іспитів Крок 1 та Крок 2, предметними комісіями за відповідними
напрямками розроблено та затверджено комплексний план заходів який
включає:
детальний аналіз результатів з кожного предмету, що входить до
іспиту Крок;
впровадження клінічних ситуаційних задач на основі базових
тестових завдань з кожної теми при викладанні дисциплін на відповідних
кафедрах (принципи based case learning);
подальше системне впровадження тестових завдань, в тому числі
закритих баз, на етапах проміжного контролю та незалежного комплексного
іспиту з кожної дисципліни;
залучення комп’ютерних класів кафедр під час аудиторної та
позааудиторної підготовки;
загальні та індивідуальні тренінги при підготовці до складання
іспиту Крок.
5. Для своєчасного включення до Державного реєстру наукових установ,
яким надається підтримка держави з січня 2018 р. (оскільки термін дії виданого
нам Сертифікату закінчувався 01.07.2018 р.) у ДЗ «ДМА» було розпочато
підготовку пакету документів згідно з затвердженим переліком. Проте, у
зв’язку зі змінами законодавства України, Комісія з питань Державного реєстру
наукових установ, яким надається підтримка держави, не приймала і поки не
приймає відповідних документів (останнє засідання відбулось 23.11.2017 р.)
Для отримання консультативної допомоги та довідок з питань включення
вищих навчальних закладів до Реєстру та Державної атестації ВНЗ у частині
провадження ними наукової діяльності ми неодноразово зверталися до
спеціалістів Департаменту науково-технічного розвитку щодо питання
державної атестації та включення до Реєстру.
Станом на 10.07.2018, за інформацією, яку ми отримали від заступника
директора департаменту науково-технічного розвитку, начальника відділу
розвитку науки у вищих навчальних закладах, Сандиги І.В., проект
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
проведення державної атестації вищих навчальних закладів у частині
провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» все ще
знаходиться на розгляді у Кабінеті Міністрів, а Державна атестація
розпочнеться з жовтня 2018 року, першим етапом якої є подання відповідної
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заявки та інформаційних матеріалів для проведення державної атестації за 5
років, які передують державній атестації, за відповідними формами.
Отже, ДЗ «ДМА» для своєчасного проходження державної атестації в
частині наукової та науково-технічної діяльності:
- проводить моніторинг змін законодавства з даного питання;
- активно співпрацює з відповідним департаментом МОН;
- готує до своєчасної подачі інформаційні матеріали (у зв’язку з
відсутністю нових затверджених форм – за старими зразками) для
проведення державної атестації.
6. Угоди, протоколи, меморандуми та інші документи, що стосуються
програм, проектів та окремих напрямів міжнародного співробітництва ДЗ
«ДМА» в подальшому будуть надаватися на розгляд та погодження керівнику
МОЗ України.
Основні проблемні питання та шляхи їх вирішення
Однім з найбільш значущих питань у найближчі роки є зменшення
загальної кількості вітчизняних вступників, як результат демографічних
процесів в Україні. Для залучення до лав академії найбільш талановитих та
здібних вступників необхідно суттєво посилити рекламно-маркетингову
діяльність, переорієнтувати більшість зусиль щодо популяризації навчання за
медичними спеціальностями до електронних джерел інформації, соціальних
мереж, виникає необхідність в розробці та впровадженні рекламномаркетингової стратегії закладу вищої освіти.

ЗАКЛЮЧЕННЯ
У 2018 році всі умови 3-го розділу Контракту між Міністерством охорони
здоров’я України і мною, ректором ДЗ «Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров’я України» ПЕРЦЕВОЮ Тетяною Олексіївною
повністю виконані.
Щорічний звіт (за січень-грудень 2018р.) перед конференцією
трудового колективу, як вищим колегіальним органом громадського
самоврядування ДЗ «ДМА», заслуховувався 07.02.2019 року, на якому було
надано відповідну оцінку діяльності ректора на цій посаді. Наступна
конференція запланована на 30 січня 2020 року, на якій буде заслухано
щорічний звіт ректора за 2019 рік.
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