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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 

році Постановою Кабінету Міністрів України № 224 від 20 квітня 1994 року. 

ДЗ «ДМА» здійснює свою освітню діяльність відповідно до ліцензії, наданої 

Міністерством освіти і науки України 21.12.2016 (наказ МОН України від 

16.12.2016 №1510л).  

До складу академії входять 56 кафедр, в тому числі: 41 клінічна, 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) та інші те. 

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 2020 році академія успішно пройшла повторний наглядовий аудит 

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 освітніх програм на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти за спеціальностями 221 Стоматологія, 222 Медицина (Рішення НАЗЯВО 

від 09.09.2020, протокол № 16 (33)).  

Згідно рейтингу U-Multirank за 2020 рік Академія увійшла до ТОП-25 

університетів світу. Досягти цього вдалось завдяки  публікаціям науковців 

Академії, а також співпраці з іноземними партнерами-вченими, колаборації з 
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індустріальними та регіональними партнерами. Так, у категорії «ТОП-25 

Університетів світу за рівнем колаборації з індустріальними партнерами» ДМА 

посіла 1 місце, а у «ТОП-25 Університетів світу за рівнем публікаційної 

колаборації з міжнародними партнерами»  - 10 місце. В консолідованому 

рейтингу ЗВО України за версією "Топ-200 Україна", "Scopus"  та "Бал ЗНО на 

контракт" (сайт osvita.ua) у 2020 році Академія посіла десяте місце серед усіх 

ЗВО, третє серед медичних ЗВО та перше серед ЗВО центрального регіону 

України та ЗВО м. Дніпро. 

Цього року у Лондоні був оприлюднений рейтинг «Найбільш цитовані 

вчені 2020», до якого включено 6 тисяч вчених з 60 країн світу. Першим в 

історії України і поки що єдиним серед українських вчених, які ввійшли до 

рейтингу,  став співробітник Академії –професор Ігор Миколайович 

Бондаренко. Таким чином,  Дніпропетровська медична академія стала першим і 

поки що єдиним закладом вищої освіти України, де працюють вчені, вклад яких 

визнано найвпливовішим у світі. 

Академією у 2020 році продовжено членство у Великій хартії 

університетів “Magna Charta Universitatum”, а також у Всесвітній агенції 

франкомовних університетів AUF. Із значних подій також слід відмітити 

акредитацію Медичного центру Академії – отримано вищу категорію. Також 

Академія отримала «Почесну грамоту» на знак визнання довготривалого 

стратегічного партнерства від світового лідеру у галузі стоматологічних 

матеріалів концерну «3М». Академія – єдиний у Європі ЗВО, що отримав таку 

відзнаку. Ця відзнака є підсумком співпраці між концерном та стоматологічним 

факультетом академії, яка триває вже 20 років. Науковий журнал «Медичні 

перспективи» продовжив свою індексацію в базі даних Emerging Sources 

Citation Index (Web of Science). Упродовж 2020 року на повну потужність 

запрацювала морфологічна лабораторія, завершено реконструкцію та 

облаштування центру мовної підготовки, який відкрив свої двері для здобувачів 

освіти з 1 вересня 2020 року. 

 

Кадрова політика  

 

У 2020 році загальна чисельність співробітників ДЗ «ДМА» становила 

1574 особи, з них 710 – науково-педагогічних працівників, серед яких 121 

докторів (17%) та 388 (55%) кандидатів наук (всього осіб із науковими 

ступенями 507 осіб або 71,5%), з яких 97 професор та 189 доцентів.  

Серед працівників професорсько-викладацького складу (ПВС) без 

наукового ступеню 201 особа, із них – у 86 осіб заплановані і виконуються 

дисертаційні роботи, у 20 – роботи захищені у відповідних Спеціалізованих 

радах.  

Завідувачів кафедрою – 56, з них докторів наук – 50 (89%), кандидатів 

наук – 6 (11%). Середній вік ПВС – 46 роки. За останній рік одержали звання 

професора - 11 осіб, доцента – 14 осіб; отримали вчену ступінь доктора наук – 

7 осіб, кандидата наук – 13 осіб.  

Динаміка показників чисельності професорсько-викладацького складу 

академії наведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Показники кадрового складу ДЗ «ДМА» 2020 р. 

ПОКАЗНИК 01.01.2021 

Співробітників 1569 

ПВС 709 

з них:   

Доктори наук  120 

Професори 97 

Кандидати наук 387 

Доценти 190 

ПВС без наукового ступеню 201 
    

Середній вік ПВС 45 
    

Завідувачі кафедр 56 

доктора наук 49 

кандидати наук 7 

 

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, 11 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, 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 01.01.2019 

кількість співробітників, які мали сертифікати володіння англійською мовою на 

рівні В2 та вище становила 95 осіб,  на 01.01.2020 – 284 осіб,  станом на 

01.01.2021 загальна чисельність професорсько-викладацького складу, які мають 

сертифікати щодо володіння мовами країн ЄС становить 311 осіб. 

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 2020 року відбулося 4 

конкурсні процедури, на посади професорсько-викладацького складу обрано 65 
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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 згідно плану виконуються 34 докторських та 159 

кандидатських дисертацій, захищено 3 докторські,14 кандидатських та 15 

дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії. Станом на 

01.01.2021 в резерві на посади завідуючих кафедр перебувають 18 докторів 

наук та 38 кандидатів наук. 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка професорсько-викладацького 

складу академії. У 2020 році 90 викладачів підвищили свою педагогічну 

кваліфікацію на циклах, що проводили заклади вищої та післядипломної освіти 

міст Дніпро й Харків, а також під час зарубіжних стажувань. 

Щомісячно проводиться економічне та правове навчання керівних 

працівників академії за розробленим планом, постійно діючі психолого-

педагогічні 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, з першого вересня Дніпропетровська медична 

академія отримала сертифікат від Кембриджського університету, який надає 

можливість офіційно готувати студентів, викладачів та інших осіб до 

міжнародних іспитів Cambridge English Assessment. У 2020 році розширено 

підготовку викладачів для франкомовної форми навчання. У 2020 році ще 27 

викладачів пройшли атестацію щодо володіння французькою мовою (132 у 

2019 році), понад 180 викладачів навчаються на курсах французької мови.  

В Академії облік військовозобов’язаних та призовників проводиться з 

метою дотримання ними законодавства про військовий обов’язок і військову 

службу, забезпечення достовірної інформації щодо змін облікових даних. Облік 

військовозобов’язаних та призовників характеризується наступними даними: 

всього на військовому обліку – 2386 осіб, з них військовозобов’язаних – 1534, 

призовників – 852. Стан бронювання військовозобов’язаних – у зв’язку зі 

зміною ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 

особи, які знаходяться на спеціальному обліку станом на 01.01.2021 відсутні.  
 

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 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 



6 

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).  

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 

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 

Номер і дата 

рішення 

1 09 Біологія 091 Біологія 25 Наказ МОН №707 

від 23.06.2016 

2 22 Охорона здоров’я 221 Стоматологія 12 Наказ МОН №707 

від 23.06.2016 

3 22 Охорона здоров’я 222 Медицина 25 Наказ МОН №707 

від 23.06.2016 

4 22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, 

        ерготерапія 

25 Наказ МОН №707 

від 23.06.2016 

5 22 Охорона здоров’я 228 Педіатрія 15 Наказ МОН №095-л 

від 15.05.2017 

6 22 Охорона здоров’я 229 Громадське здоров`я 15 Наказ МОН №095-л 

від 15.05.2017 

 

У звітному році ДЗ «ДМА» пройшов акредитацію освітніх програм на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями 

221 Стоматологія, 222 Медицина (Рішення НАЗЯВО від 09.09.2020, протокол 

№ 16 (33)).  

Станом на 31.12.2020 в аспірантурі навчається 119 аспірантів (01.01.2020 - 

111), із них за державним замовленням: очна денна форма навчання - 37, очна 

вечірня форма навчання (без відриву від виробництва) – 44; на контрактних 

умовах: очна форма навчання - 7, з них 4 - іноземні громадяни, заочна форма 

навчання – 31.  

При цьому згідно з планом МОЗ України прийому до аспірантури у 

вересні 2020 року зараховано за держбюджетом 24 аспіранти: 9 очної денної, 15 

очної вечірньої форми навчання; на контрактних умовах зараховано 6 аспірантів 

громадян України - 1 очної форми навчання і 5 заочної форми навчання. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р.  №261 

"Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)», проводиться  4-х річна підготовка здобувачів в аспірантурі. У 2020 

році закінчили навчання та були відраховані 12 аспірантів очної денної форми 

навчання та 2 аспіранти очної вечірньої форми навчання за держбюджетом. На 

контрактній основі 5 аспірантів завершили навчання. З 19 аспірантів, що 

відраховані, 8 захистили дисертаційні роботи на здобуття ступеня доктора 

філософії достроково , ще 5 захистились у звітному році. 

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 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF
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завдяки впровадженню цілого комплексу заходів, зокрема: забезпечення 

дослідницького та освітнього середовища; удосконалення планування освітньої 

діяльності; якісний відбір контингенту здобувачів вищої освіти освітньо-

наукового 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 Постановою 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, які є традиційними для 

академії в останні роки її науково-дослідницької діяльності. 

У 2020 році проводилось виконання 100 наукових досліджень:  

5 науково-дослідних робіт, що фінансувались за рахунок Державного бюджету 

України, 66 – ініціативно-пошукових досліджень, 29 – господарсько-договірних 

робіт.  

П’ять 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 – 2 559,887 тис. грн. 

Виконання науково-дослідних робіт, 

що фінансувались за рахунок Державного бюджету України : 

- «Прогнозування і профілактика післяопераційних ускладнень  

на фоні важкого коморбідного стану на фоні печінкової недостатності», 
термін виконання 2019 – 2021 рр., наукові керівники  - д.мед.н, професор 

Кутовий О.Б., кафедра хірургії 2; д.мед.н, професор Курята О.В., кафедра 

внутрішньої медицини 2.  Обсяг фінансування у 2020 році 110,98 тис. грн. 

Удосконалено метод передопераційної підготовки пацієнтам з коморбідним 

перебігом хронічних дифузних захворювань печінки, що дозволило досягнути 

клініко-біохімічну ремісію у 78,5% випадків, а також зменшити кількість 

післяопераційних ускладнень на 9,6%.   

За отриманими результатами були опубліковані 4 статті у фахових 

виданнях, включених до наукометричних баз, у тому числі Web of Science. 
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- «Молекулярно-генетичні та морфологічні особливості репаративної 

регенерації кісткової тканини при використанні функціонально-захисних 

покриттів імплантаційних матеріалів», термін виконання 2019 – 2021 рр., 

наукові керівники - академік НАМН України, професор Лоскутов О.Є., кафедра 

травматології та ортопедії; д.мед.н, професор Шпонька І.С., кафедра 

патологічної анатомії і судової медицини. Обсяг фінансування у 2020 році 

640,37 тис. грн. Виконуються дослідження по підвищенню якості 

імплантаційних матеріалів, прогнозуванню можливих ускладнень та 

оптимізації застосування імплантів пацієнтам із супутньою патологією. 

За отриманими результатами було опубліковано 1 статтю у закордонному 

науковому виданні, включеному до наукометричної бази Scopus, 1 тези  

на міжнародній конференції, оформлено документи на отримання патенту  

на корисну модель «Спосіб внутрішньокісткового остеосинтезу  

в експерименті на дрібних лабораторних тваринах». 

- «Прогнозування розвитку дитячих захворювань, асоційованих  з 

цивілізацією», термін виконання 2020 – 2022 рр., науковий керівник - професор 

Абатуров О.Є., кафедра педіатрії 1. Обсяг фінансування у 2020 році 557,92 тис. 

грн. На основі вивчення імунологічних та молекулярно-генетичних предикторів 

цукрового діабету проводилось дослідження по розробці персоніфікованого 

алгоритму лікувально-діагностичного пошуку та ранньої профілактики 

захворювання.  

За отриманими результатами були опубліковані 8 наукових праць  у 

фахових та закордонних виданнях, 1 стаття прийнята до рецензування у 

незалежне міжнародне експертне видання “Acta Medica Hradec 

Kralove”(квартиль 3), що входить до наукометричної бази даних Scopus, 

зроблено 2 доповіді на науково – практичних конференціях з міжнародною 

участю. 

- «Вивчення ендотелій-тромбоцитарних відносин у механізмах 

органопротективної дії лікарських засобів за умов гіперглікемії та 

інсулінорезистентності», термін виконання 2020 – 2022 рр., науковий 

керівник - професор Жилюк В.І. Обсяг фінансування у 2020 році 670,651 тис. 

грн. Виконувались дослідження по розробці терапевтичних схем раціонального 

застосування лікарських засобів з метою профілактики та лікування судинних 

ускладнень цукрового діабету 2 типу. 

За отриманими результатами були опубліковані 2 статті у вітчизняних 

наукових виданнях, включених до наукометричних баз Web of Science,3 тези. 

- «Багатофункціональні полімерні матеріали з потужними 

антимікробними властивостями для антисептичної обробки ранових 

поверхонь та дезінфекції повітря і води», термін виконання 2020 – 2022 рр., 

науковий керівник - канд.хім.наук, доцент Мурашевич Б.В. Обсяг фінансування 

у 2020 році 579,966 тис. грн. Оптимізовано методики лабораторного та 

напівпромислового синтезу багатофункціональних полімерних матеріалів з 

потужними антимікробними властивостями  з метою зменшення темпів 

розповсюдження епідемій інфекційних хвороб та кількості охопленого ними 

населення.  
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За отриманими результатами було опубліковано 1 статтю у вітчизняному 

науковому виданні, відправлено до друку 2 статті у журналах, що індексуються 

наукометричною базою Scopus, 1 тези доповідей, оформлено 1 заявку на Патент 

України. 

 

У 2020 році співробітниками академії захищено 3 докторських, 14 

кандидатських дисертацій та 15 дисертаційних робіт на здобуття ступеня 

доктора філософії, подано до офіційного захисту у спеціалізовані вчені ради 

України ще 1 докторська та 4 кандидатські дисертації, науково-педагогічними 

працівниками академії продовжується згідно затвердженому плану виконання  

34 докторських та 159 кандидатських дисертацій. 

За звітний рік вчене звання професора було присвоєно 13 докторам наук: 

Борисовій І.С., Макаренко О.В., Степанському Д.О., Горбунцову В.В., Абдул-

Огли Л.В., Височиній І.Л., Погорєлову О.В., Потабашньому В.А., Сірко А.Г., 

Дитятковській Є.М., Крячковій Л.В., Нефьодовій О.О., Філіпповій О.Ю.  Вчене 

звання доцента отримали 14 співробітників академії. 

В академії у 2020 році видавалося чотири фахових журнали: 

«Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія», «Медичні перспективи», 

«Урологія», «Здоров’я дитини. 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, Google Scholar, «Джерело» та інш., і 

електронний науковий журнал «Морфологія», який також входить до Переліку 

наукометричних видань з міжнародним імпакт-фактором. 

З червня 2019 р. журнал «Медичні перспективи» індексується в базі 

даних Emerging Sources Citation Index (Web of Science). 

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 та 

кандидата медичних наук за спеціальностями: 14.01.03 – хірургія; 14.01.24 – 

лікувальна фізкультура та спортивна медицина; 14.01.30 – анестезіологія та 

інтенсивна терапія. У 2020 році захищено 3 докторські дисертації за 

спеціальністю анестезіологія та інтенсивна терапія та 10 кандидатських 

дисертацій за спеціальностями: 9 – анестезіологія та інтенсивна терапія; 1– 

хірургія. Зараз на розгляді у спецраді знаходиться 1 кандидатська дисертація.  

- 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 2020 році захищено 7 

кандидатських дисертацій за спеціальностями: 1 - педіатрія, 2 - кардіологія, 4 – 

гастроентерологія. На теперішній час на розгляді у спецраді знаходиться 1 

кандидатська дисертація.  

- Спеціалізована вчена рада Д 08.601.03 з правом прийняття до розгляду 

та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та 

кандидата медичних наук за спеціальностями: 14.01.21 – травматологія та 
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ортопедія; 14.03.01 – нормальна анатомія; 14.03.09 – гістологія, цитологія, 

ембріологія.  У 2020 році захищено 2 докторські дисертації за спеціальністю 

травматологія та ортопедія. Зараз на розгляді у спецраді знаходиться 1 

докторська та 3 кандидатські дисертації.  

- Спеціалізована вчена рада Д 08.601.04 з правом прийняття до розгляду 

та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та 

кандидата медичних  наук за спеціальностями: 14.01.01 – акушерство та 

гінекологія; 14.01.22 – стоматологія. У 2020 році захищено 1 докторська 

дисертація та 3 кандидатські дисертації за спеціальністю стоматологія. На 

теперішній час на розгляді у спецраді знаходиться 2 кандидатських дисертацій. 

Всього за 2020 рік в Спеціалізованих Вчених радах при ДЗ «ДМА» 

захищено 6 докторських та 20 кандидатських дисертацій, а станом на 

01.01.2021 рік знаходяться на розгляді 8 дисертаційних робіт.  

Відповідно до підпункту 6 пункту 2 та пункт у 5 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167, 

наказами МОН України у 2020 році було утворено 16 спеціалізованих вчених 

рад (ДФ 08.601.001 - ДФ 08.601.016) з правом  прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії 

в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальностями «Медицина», 

«Педіатрія», «Стоматологія». Засідання спеціалізованих рад відбулися згідно 

запланованим датам у вересні-грудні, захисти пройшли успішно, особові 

справи дисертантів знаходяться на затвердженні у МОН України. 

За результатами наукових досліджень у 2020 році співробітниками 

академії опубліковано 1481 наукова праця: 470 статей у фахових вітчизняних 

наукових виданнях, 210 статей – за кордоном, у тому числі 197 статей у 

виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або 

Scopus, 623 тези у вітчизняних збірниках та за кордоном, 18 монографій, 12 

інформаційних листів, 16 підручників та 77посібників, отримано 48 охоронних 

документів, з них патентів – 42, свідоцтв авторського права – 6, до Переліку 

наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження 

досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я за увійшло 9 нововведень 

та подано 7 заявок. 

В структурі науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем  

ДЗ «ДМА»  на госпрозрахункових засадах функціонують 50 трудових 

колективів, у тому числі дві наукові лабораторії :  

1. Н-ВТК «Придніпровський регіональний центр з питань еколого-

гігієнічної  та медико-біологічної оцінки промислових відходів» (Н-ВТК 

«Центр»)  лабораторія  атестована на технічну компетентність згідно вимог 

ДСТУ ISO 10 012:2005  та проходить  етап  акредитації у Національному 

Агенстві України.  

2. Н-ВТК «Санітарно-гігієнічна лабораторія  ДЗ «ДМА»  знаходиться 

на етапі подання документів до Державної служби України з питань праці, на 

право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та 

трудового процесу для  проведення атестації робочих місць. 
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Науково-дослідний сектор  (НДС)  у  2020  році забезпечив  виконання  

3 121 договору за наступними видами діяльності: науково-прикладні 

дослідження, освітянські послуги, виробнича діяльність. Договірні роботи були 

реалізовані через виконання 100 вітчизняних та 56 міжнародних науково-

прикладних досліджень,  2952  освітянських послуг та 13 виробничих 

договорів. У виконанні робіт були задіяні створені на кафедрах та при інших 

підрозділах академії  50 наукових трудових колектив (НТК), що дало змогу 

забезпечити роботою 61 штатному співробітнику академії та 274 сумісникам. 

Протягом  2020 року 126 молодих вчених та 525 студентів академії брали 

участь у роботі різноманітних наукових конференцій (в тому числі 

міжнародних), зокрема онлайн  конференції з питань організації медичної 

допомоги вагітним, роділлям та породіллям в умовах підвищення 

захворюваності на гострі респіраторні інфекції та грип, Міжнародній 

конференції Американського торакального товариства, Всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю Dnipro Allergosummit, 

наукових симпозіумах «Запальні процеси репродуктивної системи у жінок: 

причини та наслідки», «Серцево-судинна допомога в практиці сімейного лікаря 

: діагностика, лікування, профілактика», «Репродуктивне здоров’я молоді та 

підлітків», онлайн конференції «Сучасні протоколи ведення хворих на COVID-

19», Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні методи 

діагностики та лікування в онкології, андрології та онкології», конференції, 

організованої Європейським клінічним товариством СНІДу (EACS) для 

посилення наукового потенціалу та розвитку молодих дослідників, науково-

практичних конференціях «Cучасні досягнення в фармацевтичних  

та медичних галузях в практиці лікаря сімейної медицини», «Школа доцільного 

використання антибіотиків», конференції «World Cancer Day 2020», 

присвяченій 100-річчю Національного інституту раку (для молодих вчених), 

конференції морфологів України «Теорія та практика сучасної морфології», VI 

міждисциплінарному форумі з міжжнародною участю «Шийка матки та вульво 

вагінальні хвороби. Естетична гінекологія», науково-практичній конференції 

«Східноєвропейські зустрічі професіоналів: звичні втрати вагітності». 

78 студентів академії стали призерами студентських наукових форумів 

різного рівня; 11 студентів – переможці Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт. За участі студентів опубліковано 37 статей у 

журналах, у тому числі тих, що входять до Scopus і Web of Science. 12 молодих 

вчених пройшли стажування в закордонних клініках та університетах. 

7 молодих учених були виконавцями наукових робіт та науково-

технічних розробок (5 бюджетних тем). 

У листопаді 2020 року асистент кафедри внутрішньої медицини 1 

Крихтіна М.А. отримала стипендію Кабінету Міністрів України. 

Члени ради молодих вчених традиційно взяли участь у щорічному 

обласному конкурсі для молодих вчених: «Кращий молодий вчений 

Дніпропетровщини». Викладач кафедри фармакології та клінічної фармакології 

к.б.н. Ткаченко В.А. стала лауреатом Міжнародної програми «Науковець року 

2020» від Національної спілки журналістів України.  Аспірант Семенов В.В. 

взяв участь у науково-освітньому проекті «Школа молодого лідера – 2020», 
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який щорічно проводиться Департаментом освіти і науки Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації спільно з Радою молодих вчених 

Дніпропетровської області. Окрім того, представники РМВ ДЗ «ДМА МОЗУ» 

приймали участь у заходах від ДніпрОДА, зокрема у презентації «Плану 

розвитку регіону 2020», регіональній зустрічі рад молодих вчених 

Дніпропетровської області з представниками РМВ при МОН України, виборах 

голови ради молодих вчених Дніпропетровської області. 

Щороку академія згідно поданих запитів на конкурсній основі  здійснює 

матеріальну допомогу молодим науковцям. У 2020 році на ці цілі аспірантам, 

здобувачам та докторантам було виділено 884, 238 тис.грн., з них освоєно:  

на реактиви 195,161 тис. грн., на матеріали – 51,6 тис. грн., на відрядження, 

статті, тиражування – 20,884 тис. грн. тощо, на загальну суму 267,645 тис. грн. 

Згідно рейтингу U-Multirank за 2020 рік Дніпропетровська медична 

академія увійшла до ТОП-25 університетів світу. У категорії «ТОП-25 

Університетів світу за рівнем колаборації з індустріальними партнерами» ДМА 

посіла 1 місце, а у «ТОП-25 Університетів світу за рівнем публікаційної 

колаборації з міжнародними партнерами» - 10 місце. 

У Консолідованому рейтингу українських закладів вищої освіти 

(складений Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua») ДЗ «ДМА» посідає 

10 місце з 241 (у 2019 році 15-16 місце з 239). У «Рейтингу університетів за 

показниками  Scopus 2020 року» (складений Інформаційним освітнім ресурсом 

«Освіта.ua») ДЗ «ДМА» посідає 16 місце з 176 (у 2019 році 15 місце зі 166), має 

353 публікації h-індекс = 39 (у 2019 році 288 публікацій, h-індекс = 35). У 

Рейтингу 10 кращих медичних закладів вищої освіти у консолідованому 

рейтингу закладів освіти України (складений Інформаційним освітнім ресурсом 

«Освіта.ua») ДЗ «ДМА» посідає 3 місце. У Рейтингу закладів вищої освіти 

Дніпра та Дніпропетровської області у консолідованому рейтингу вищих 

навчальних закладів України (складений Інформаційним освітнім ресурсом 

«Освіта.ua») ДЗ «ДМА» посідає 1 місце. 

За даними системи «Бібліометрика української науки» у «Рейтингу 

університетів, науково-дослідних інститутів України» ДЗ «ДМА» посідає  

28 місце зі 191, h-індекс = 76 (у 2019 році 26 місце з 175 h-індекс = 72)  

і є другим серед медичних ЗВО України. 

За даними цієї ж системи в реєстрі «Бібліометрика української науки» є 

743 співробітника нашої академії (h-індекс  3 та вище – у 303), серед яких 

лідером визначено професора Бондаренко І.М. (h-індекс = 62; h-індекс Scopus = 

51). В абсолютній першості вчених України професор Бондаренко Ігор 

Миколайович посідає 8 місце (у 2019 році – 10 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. 
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У Державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства 

охорони здоров’я України» створена і успішно функціонує система 

безперервної освіти з трьома етапами: підготовка до вступу на навчання, 

додипломниим 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 спеціальностями 091 Біологія; 221 Стоматологія, 222 Медицина, 

227 Фізична терапія, ерготерапія; 228 Педіатрія; 229 Громадське здоров’я; 

 завершується підготовка спеціалістів (VI курс): 

- в галузі знань 1201 Медицина за спеціальностями 

7.12010001 Лікувальна справа» та 7.12010002 «Педіатрія»;  

-  в галузі знань 1202 Фармація за спеціальністю 7.12020102 Клінічна 

фармація (заочна форма); 

 післядипломна підготовка (інтернатура), спеціалізація та перепідготовка.  

У звітному році ДЗ «ДМА» пройшов акредитацію освітніх програм на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями 

221 Стоматологія, 222 Медицина (Рішення НАЗЯВО від 09.09.2020, протокол 

№ 16 (33). У 2021 році заплановано акредитацію ще 8 освітніх програм. 

 

Контингент осіб, які навчаються в академії наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Контингент на 01.01.2021 

студентів 4698 

лікарів-інтернів 1119 

аспірантів  119 

клінічних ординаторів 107 

Всього:  6043 

Курсантів на рік/середньорічна кількість курсантів 8690/481,2 

 

В академії станом на 01.01.2021 проходять підготовку 4698 здобувачів 

освіти, з них 1704 за державним замовленням, 592 на госпрозрахунковій 

основі, 2402 іноземних здобувача освіти. Контингент осіб, які навчаються в 

академії в розрізі спеціальностей наведені в таблиці 3. 

 

Таблиця 3. 

Кількість осіб, що навчаються за спеціальностями 

Спеціальність Всього 
в т.ч. 

бюджет контракт іноземні 

медицина / лікувальна справа 3409 1606 197 1606 
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Спеціальність Всього 
в т.ч. 

бюджет контракт іноземні 

стоматологія 736 - 2223 513 

педіатрія 97 92 5 - 

фармація (в т.ч. заочна) 365 / (45) - 83 / (45) 282 

клінічна фармація (заочна) 7 - 7 - 

ерготерапія 84 6 77 1 

Всього:  - студентів 4698 1704 592 2402 

(в т.ч. заочна) 52 - 52 - 

Післядипломна освіта     

курсанти 8690 5738 2952 - 

інтерни 1119 780 339 - 

клінічні ординатори 107 2 - 105 

аспіранти (в т.ч. заочна) 119 / (75) 81 / (44) 34 / (31) 4 / (-) 

 

Післядипломне навчання. Первина спеціалізація (інтернатура) лікарів-

інтернів здійснюється за 30 спеціальностями на базі факультету післядипломної 

освіти. Їх навчання проводиться на 27 кафедрах академії під керівництвом 

висококваліфікованих викладачів. На цей час в академії навчається по 

державному замовленню 780 лікарів-інтернів та 339 лікарів-інтернів за 

контрактною формою навчання. 

Підвищення кваліфікації лікарів. Слухачі проходять підвищення 

кваліфікації на кафедрах факультету післядипломної освіти за 34 

спеціальностями. У 2020 році на циклах тематичного удосконалення та 

стажування свою кваліфікацію підвищили 8690 лікарів.  

Підготовка студентів у ДЗ «ДМА» в повному обсязі забезпечена 

документацією, передбаченою 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 вимогам стандартів вищої освіти 

(досягненню відповідних результатів навчання шляхом набуття відповідних 

компетенцій). При розробці навчальних планів та навчальних програм з 

дисциплін враховано потреби ринку праці та особистості майбутніх фахівців з 

урахуванням потреб та вимог стейкхолдерів. 

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 

компетентністного підходу до отримання знань та вмінь особами, що 

навчаються. У 2020 році організація освітнього процесу зазнала суттєвих змін, 

викликаних необхідністю здійснення частини освітнього процесу в умовах 

дистанційного та змішаного навчання, пов’язаних з поширенням 

коронавірусної хвороби. Починаючи з березня 2020 року здійснено перехід на 

«адаптивну» модель організації освітнього процесу в залежності від ступеню 

карантинних обмежень. 

Студенти, інтерни академії щорічно складають ліцензійні інтегровані 

іспити, (ЄДКІ з 2019 року) що проводить Центр тестування професійної 
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компетенції фахівців при МОЗ України - “Крок-1”, “Крок-2”, англійська мова 

професійного спрямування. Критерій складання іспиту у 2020 році: для «Крок 

1» - 55,5%; для англійської мови професійного спрямування – 30,5%; для «Крок 

2.» - 50,5%. 

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. 

ЄДКІ,  Етап І 

Рік 

Студенти громадяни України 

Ранг 

Середній результат % Не склали % 

ДМА Національний ДМА 
Національний 

показник 

ЄДКІ, Етап 1 «Крок 1 Медицина» 

2019 1 76,9 71,2 5 17,3 

2020 3 74,5 71,9 6,9 13,9 

ЄДКІ, Етап 1 «Медицина» англійська мова професійного спрямування 

2019 1 69,4 62,8 1,2 3,7 

2020 4 67,6 62,8 1,4 2,7 

ЄДКІ, Етап 1 «Крок 1 Стоматологія» 

2019 1 69,1 62,1 18,6 41,2 

2020 3 75,1 71,5 4,6 16,6 контракт 

ЄДКІ, Етап 1 «Стоматологія» англійська мова професійного спрямування 

2019 2 55,6 50,3 4,3 15,1 контракт 

2020 3 62 58,2 1,6 7,5 контракт 

ЄДКІ, Етап 1 «Крок 1 Фармація» 

2019 * 69,9 69,6 33,3 22,4 контракт 

2020 2 65,6 70,1 8,3 18,6 контракт 

ЄДКІ, Етап 1 «Фармація» англійська мова професійного спрямування 

2019 * 61,5 71 11,1 5,8 

2020 1 52,7 Не визначено 0 5,0 

 

Рік 

Студенти громадяни іноземних держав 

(російськомовні) 

Студенти громадяни іноземних держав 

(англомовні) 

Ранг 
Середній 

результат % 

Не склали % 

Ранг 

Середній 

результат 

% 

Не склали % 

ДМА 
по 

Україні 
ДМА 

по 

Україні 

ЄДКІ, Етап 1 «Крок 1 Медицина» 

2019 1 68 17,2 44,4 1 65,3 25,2 34,1 

2020 2 66,9 17,0 35,1 4 66,0 17,6 26,2 

ЄДКІ, Етап 1 «Медицина» англійська мова професійного спрямування 

2019 1 65,2 0 11,5 2 66,6 0,8 5,6 

2020 2 67,6 2,2 11,4 2 73,3 0,4 2,2 

ЄДКІ, Етап 1 «Крок 1 Стоматологія» 

2019 1 63,6 35 66,8 1 63,5 42,9 72,1 

2020 3 64,1 28,1 39,0 1 63,6 14,7 54,1 

ЄДКІ, Етап 1 «Стоматологія» англійська мова професійного спрямування 

2019 1 61,5 0 20,6 1 69,5 0 23,7 

2020 1 66,0 0 9,7 1 68,7 0 10,3 

ЄДКІ, Етап 1 «Крок 1 Фармація» 

2019 2 67,1 25 43,7 - - - - 

2020 1 69,0 10,8 31,1 - - - - 

ЄДКІ, Етап 1 «Фармація» англійська мова професійного спрямування 

2019 1 82,5 0 7,7 - - - - 

2020 1 69,2 0 4,7 - - - - 
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* Ранг не визначається, так як складало мало студентів - 9. 

 

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. 

Крок 2 

Рік 

Студенти громадяни України 

Ранг 
Середній результат Не склали 

ДМА Національний ДМА по Україні 

 «Крок 2 Загальна лікарська підготовка» 

2019 1 76,5 73,7 1,5 6,8 

2020 2 78,5 76,9 2,2 4,6 

 «Крок 2 Стоматологія» 

2019 1 80,3 74,4 0 9,1 

2020 1 80,5 78,1 0 5,3 

 «Крок 2 Фармація» 

2019 1 73,6 82,8 0 1,9 

2020 17 70 82,4 33,3 1,7 

 

Рік 

Студенти громадяни іноземних держав 

(російськомовні) 

Студенти громадяни іноземних держав 

(англомовні) 

Ранг 
Середній 

результат % 

Не склали % 

Ранг 
Середній 

результат % 

Не склали % 

ДМА 
по 

Україні 
ДМА 

по 

Україні 

 «Крок 2 Загальна лікарська підготовка» 

2019 7 71,8 11,1 19,7 9 69,1 7,9 13,3 

2020 12 64,7 22,8 19 10 67,9 11 8,8 

«Крок 2 Стоматологія» 

2019 3 72 12,2 25,6 2 68,7 5,6 30,6 

2020 1 80,1 0 23,1 8 71,5 12,5 16,8 

 «Крок 2 Фармація» 

2019 4 70,5 20 21,5 - - - - 

2020 1 72,9 0 10,1 - - - - 

 

Крок 3 

Рік інтерни державне замовлення інтерни контракт середній бал 

  ранг ранг ДМА 

національний 

показник 

"Крок 3. Загальна лікарська підготовка" 

2019 9 13 75,7 77,3 

2020 

Перша зміна 

3 6 80,3 78,6 

Друга зміна  

4 5 79,9 79,7 

"Крок 3. Стоматологія" 

2019 1 7 74,1 77,7 

2020 1 7 82,3 81,5 

 

Постійна увага приділяється подальшому використанню об’єктивних 

методів контролю знань студентів на всіх курсах, перш за все під час 
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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 у 2020 році проводилася у формі 

стандартизованого тестового  ("Крок 2") і  комплексного практично-орієнтованого 

іспиту із застосуванням дистанційних технологій. З урахуванням вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», із змінами і доповненнями, 

внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 

239, від 22 квітня 2020 р. № 291, від 4 травня 2020 р. № 343 «Про внесення змін до 

деяких актів Кабінету Міністрів України», та на підставі Закону України «Про 

вищу освіту», наказу МОЗ України від 31.01.2005 «Про затвердження Положення 

про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які 

навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом 

підготовки «Медицина»», наказу МОЗ України від 05.05.2020 № 1041 «Про 

проведення атестації здобувачів освіти за спеціальностями галузі знань «22 

Охорона здоров’я» в умовах карантину», листа МОН України від 14.05.2020 

№ 1/9-249 «Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації 

здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій» вченою радою ДЗ 

«ДМА» було затверджено оновлений графік проведення атестації випускників та 

порядок проведення комплексного практично-орієнтованого іспиту із 

застосуванням дистанційних технологій(протокол вченої ради академії  № 8 від 

15.05.2020) 

У 2020 році викладачами академії створено та видано: підручників – 7 (з 

них 6 українською, 1 англійською мовою), навчально-методичних та 

навчальних посібників – 26 (з них українською мовою - 19, англійською – 6, 

французькою – 1), методичних рекомендацій – 2, монографій – 2, словників – 4. 

Продовжувалося оновлення методичних матеріалів до практичних, 

лабораторних, семінарських занять та самостійної роботи на всіх 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  зимової сесії 2019-2020 навчального року відділом незалежного 

тестування знань студентів було проведено підсумковий модульний контроль з 

фундаментальних дисциплін: анатомія людини та гістологія; патоморфологія, 

патофізіологія, фармакологія; мікробіологія; втретє проведено підсумковий 

модульний контроль (за форматом комплексного тестового іспиту) для 

студентів V курсу з дисциплін: внутрішня медицина, педіатрія, дитячі 

інфекційні хвороби та хірургія, дитяча хірургія, акушерство та гінекологія. У 

зв’язку з карантинними обмеженнями з березня 2020року робота була виконана 

у обмеженому обсягу. 

Для підвищення якості практичної підготовки студентів та лікарів-

інтернів в академії діє наскрізна програма засвоєння практичних навичок 
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відповідно до стандартів медичної освіти. Продовжує свою роботу 

симуляційний центр, в якому відбувається відпрацювання практичних навичок, 

робота зі «стандартизованим пацієнтом». 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 

вимагають самостійного виконання, складання заключень, висновків та 

пропозицій, а також відпрацювання практичних навичок на симуляторах та 

фантомах в тренажерних класах та симуляційному центрі, які постійно 

оновлюються та поповнюються. У 2020 році для симуляційного центру 

придбано 17 одиниць сучасних фантомів і тренажерів на загальну суму 3 047 

679 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. 

Викладання вітчизняним студентам на всіх курсах ведеться виключно 

державною мовою, іноземним студентам – українською, англійською та 

французькою мовами. 

У відповідності до нормативних актів студенти-іноземці обов’язково 

вивчають дисципліну «Українська мова як іноземна. З метою виконання цього 

наказу в академії в 2019 році видано підручник «Українська мова для студентів-

іноземців початкового й основного періодів навчання» (медико-біологічний 

профіль). 

Робота з англомовними студентами вимагає постійного вдосконалення 

мовної майстерності викладачів. З цією метою в листопаді 2020 року розпочато 

роботу курсів “Cambridge English Language Assessment”, спрямованих на 

підготовку до складання іспиту на рівень В2. У цьому році на курсах 

навчається 74 викладачі академії. 

Для удосконалення навчального процесу та покращення соціально- 

побутових умов була проведена реконструкція приміщень 7 гуртожитка, де 

створено навчальний центр мовної підготовки. Аудиторії обладнано сучасними 

засобами навчання – телевізорами із системою SMART-TV, забезпечено 

новими меблями. 

У 2020 році вже втретє 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 
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ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», а також Настановою з 

якості Системи управління якістю ISO 9001:2015, було проведено анонімне 

анкетування всіх студентів академії. Були проаналізовані  два основні аспект: 

ступінь задоволеності студентами якістю навчального процесу, а також 

можливість корупційних ризиків на кафедрах академії. Анкети розроблені 

окремо для кожного курсу з переліком дисциплін, які вивчали студенти 

протягом відповідного року.   

Протягом 2020 року було проведено анонімне анкетування студентів, яке 

мало за мету визначити рівень задоволеності навчанням в дистанційному 

форматі. Опитування було проведено тричі для порівняння динаміки 

виправлення кафедрами тих зауважень та побажань, які висловлювати студенти 

в електронних анкетах. Проведене у весняному семестрі опитування 

продемонструвало реальну картину готовності кафедр та співробітників 

оперативно відповідати на виклики часу: змінювати формат навчання,  

впроваджувати нові технології, опановувати нові навички (читання лекцій 

онлайн, активне онлайн-спілкування з широкою аудиторією, навички 

користування платформами Zoom, GoogleMeet, moodle, GoogleClassRoom та 

інші). Частина кафедр достатньо швидко залучила всі необхідні ресурси для 

забезпечення повноцінного дистанційного спілкування зі студентами: залучили 

технології для онлайн-тестування, створили YouTube-канал для розміщення 

лекцій, сформулювали зрозумілий для студента алгоритм навчання (відповідно 

до затвердженого академією) та відпрацювання. Це такі кафедри: патологічної 

анатомії та судової медицини, гістології, внутрішньої медицини 1, 

пропедевтики внутрішньої медицини, онкології.  

Протягом навчального року моніторингова група двічі проводила 

опитування студентів з метою швидкого реагування на їх зауваження та 

побажання. За результатами анкетування було встановлено: 

- студенти 2 курсу були не повною мірою задоволені рівнем викладання 

на кафедрах фізіології, медицини катастроф та військової медицини 

(недостатність онлайн-занять). Високий рівень задоволеності вказали 

для кафедри гістології; 

- студенти 3 курсу зазначили, що на кафедрі фармакології об’єктивність 

оцінювання є нижчою, ніж під час аудиторних занять (30% студентів); 

на кафедрах мікробіології, фармакології, гігієни та екології, військової 

гігієни, загальної хірургії, радіології – недостатній рівень якості онлайн-

лекцій. Також зазначали про недостатній зворотній зв’язок із 

викладачами кафедр фармакології, гігієни та екології , загальної 

хірургії,. Кафедрам загальної хірургії, гігієни та мовної підготовки 

поставили низький рівень задоволеності по всіх показниках. Кращими 

кафедрами названо наступні: патологічної анатомії, патологічної 

фізіології, пропедевтики педіатрії, пропедевтики внутрішніх хвороб; 

- студенти 4 курсу вказали на недостатню якість онлайн-занять на 

наступних кафедрах: хірургії 1, отоларингології, урології. Недостатній 

рівень зворотнього зв’язку відмітили для кафедр: хірургії 1, 

отоларингології, урології; 
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- студенти 5 курсу, які взяли участь в опитуванні, були, у більшості, 

задоволені дистанційним навчальним процесом. Однак відмітили 

достатньо низький рівень задоволеності кафедрою фармакології та 

клінічної фармакології, порівняно з іншими кафедрами. 

- студенти 6 курсу вказали на недостатню якість онлайн-занять на 

кафедрі внутрішньої медицини 3 та кафедрі анестезіології та 

інтенсивної терапії. Рівнем дистанційного викладання майже 100% 

опитуваних задоволені на кафедрах: педіатрії 3 та неонатології, 

сімейної медицини, хірургії 2, гігієни та екології, акушерства та 

гінекології. 

Слід відмітити, що в рамках переходу на дистанційне навчання в академії 

був розроблений алгоритм впровадження уніфікованого підходу до 

дистанційного тестування, проведення онлайн-лекцій, практичних занять та 

контрольних заходів. Був сформований каталог дисциплін 1-6 курсів на 

платформі moodle, що дозволило привести до єдиного принципу: інтерфейси 

сторінок дистанційного навчання на кафедрах, посилання на відео-конференції 

та лекції, онлайн-тестування й інші навчальні заходи. У подальшому цей ресурс 

може бути задіяний кафедрами як платформа для самостійної підготовки 

студентів до занять, а також проведення консультацій перед іспитами та 

відпрацюваннями. 

Суттєвою перевагою для загальної оцінки готовності академії до 

дистанційного навчання стало запровадження ще у 2018 році електронного 

журналу, який дозволив практично в режимі реального часу відслідковувати як 

адміністрації, так і студентам відвідуваність навчальної дисципліни та рівень 

успішності, безперервно моніторити студентські групи ризику та прозорість 

оцінювання студентів викладачами. 

 

Комплектування бібліотечного фонду скеровано на підвищення 

забезпеченості навчальною літературою студентів академії. Бібліотечний фонд 

щорічно оновлюється і поповнюється новою навчальною літературою, що 

відповідає основному завданню комплектування – інформаційному 

забезпеченню навчальних дисциплін та підвищенню забезпеченості студентів 

підручниками та посібниками. На 01.01.2021 бібліотечний фонд становить 

546 822 примірника. 

У 2020 році придбано 136 назв 6012 примірників на суму  3 440 460 грн. 

У тому числі: 

для вітчизняних студентів  - 66 назв 4520 примірників; 

для англомовних студентів – 27 назв 1203 примірника; 

для франкомовних студентів – 41 назва 244 примірника; 

для російськомовних іноземних студентів – 2 назви 45 примірників. 

Крім того, було передплачено періодичні видання на суму 173 276,90 грн. 

Весь комплекс ресурсів та послуг бібліотеки розміщується на Web-сайті 

бібліотеки. У тому числі; 

 репозитарій ДМА (5866 записів) 

електронний каталог (194 805 описів). 
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Викладачі та студенти мають можливість користуватися світовими 

базами даних, доступ до яких оформлює бібліотека, наприклад, Scopus, Web of 

Science, Access Medicine, Springer Nature, Science Direct тощо. 

Обслуговування студентів на абонементах навчальної літератури – 

автоматизоване. 

Для виконання своїх функцій бібліотека забезпечена інформаційно-

технологічними системами, що необхідна для інформаційного забезпечення 

освітнього процесу (автоматизована бібліотечна інформаційна система, 

комп’ютерна техніка для автоматизованої книговидачі та штрих-кодування 

бібліотечного фонду, копіювальна техніка). 

 

Для покращення якості підготовки та перепідготовки фахівців, 

розширення навчальних можливостей кафедр проводилась робота по 

впровадженню новітніх технологій навчання, створенню умов для 

дистанційного навчання. Зокрема у 2020 році придбано: 

 82 комп’ютери, 

 33 SMART-телевізори, 

 10 серверів, 

 21 БФП, 

 50 вебкамер, 

 50 аудіогарнітур. 

Вперше придбано інтерактивні панелі (8 шт) – інноваційні засоби для 

проведення ефективного навчання. 

У 2020 році успішно проведено випускні іспити в онлайн режимі. У 

досить обмежений проміжок часу вдалось якісно забезпечити як технічне, так і 

організаційне забезпечення проведення іспитів. 

Для створення умов дистанційного навчання у 2020 р. впроваджено 

застосування хмарних сервісів Google - G Suite for Education.  Завдяки хмарним 

технологіям студенти можуть працювати з будь-якої точки планети та з будь-

якого пристрою, що має доступ в Інтернет. 

Також у 2020 році впроваджено систему електронного навчання і 

тестування Moodle - платформу для навчання, яка надає викладачам та учням 

розвинутий набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому числі 

дистанційного. 

У навчальному процесі широко використовуються навчально-

контролюючі комп’ютерні програми, мультимедійні навчальні посібники та 

підручники. Придбана та активно використовується кафедрами в навчальному 

процесі сучасна система тестування поточної успішності студентів 

MyTestXPro. 

Для забезпечення реалізаціїї навчання сучасними технічними засобами 

значно збільшилась площа покриття локальними комп’ютерними мережами.  

Для студентів вдало впроваджено електронний журнал успішності, який 

доступний кожному студенту академії у персональному кабінеті.  

Станом на грудень 2020 року у домені медичної академії, окрім 

основного сайту, працює 89 персональних сайтів підрозділів та кафедр закладу 

вищої освіти. Наявність персонального сайту надає користувачам ряд переваг: 
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оперативність надання та актуальність інформації, адаптація сайту під 

індивідуальні потреби підрозділу або кафедри. На сайтах кафедр, які 

здійснюють навчання іноземних студентів, інформація розміщується 

англійською та французькою мовами. Кафедри на своїх сайтах створюють та 

регулярно оновлюють мультимедійні матеріали, які використовуються як 

основний та додатковий матеріал у навчанні. Це полегшує студентам доступ до 

навчальних матеріалів. Активно наповнюються репозитарій ePrints наукових 

праць та платформа онлайн навчання Moodle. 

 

Гуманітарно-виховна робота. У 2020 році внаслідок пандемії COVID-19 

значних змін зазнала також і процедура здійснення гуманітарно-виховної 

роботи в академії, яка традиційно була спрямована на формування соціально 

активної студентської молоді через залучення студентів до участі в 

освітянських, наукових, громадських і культурних заходах. Задля дотримання 

карантинних вимог здійснення головних напрямків гуманітарно-виховної 

роботи, серед яких: національно-патріотичне виховання, сприяння 

волонтерським ініціативам, організація культурного дозвілля, утвердження 

здорового способу життя через підтримку спортивних проектів, створення умов 

для ефективної діяльності організацій студентського самоврядування, 

здебільшого відбувалось у дистанційному форматі. 

Задля здійснення гуманітарно-виховної роботи в академії функціонує 

Координаційна рада з питань гуманітарно-виховної роботи, склад якої 

затверджується щорічно. Положення про діяльність ради було затверджено у 

2016 році. На базі Координаційної Ради  складається щорічний комплексний 

план заходів з виховної роботи на кожний рік. Організація виховних заходів в 

академії відбувається з урахуванням численних нормативно-правових актів, 

основними серед них є: лист Інституту модернізації змісту освіти  від 2016 року 

«Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у 

навчальних закладах», Постанова Верховної Ради України «Про відзначення 

пам'ятних дат і ювілеїв», наказ МОН України 2015 року «Про затвердження 

Концепції національно-патріотичного виховання молоді», Програма 

Департаменту освіти і науки Дніпровської облради з патріотичного виховання 

на 2017-2021 роки.  

До здійснення гуманітарно-виховної роботи залучені усі кафедри 

академії. Результативність гуманітарно-виховної роботи значно підсилюють 

спільні проекти професорсько-викладацького складу і студентської молоді. 

Особливо значущими в умовах пандемії були спільні волонтерські ініціативи 

викладачів і студентів-медиків. Благодійні акції, як ніколи раніше, 

продемонстрували милосердне ставлення і небайдужість нашої студентської 

молоді до біди тих, хто потребує допомоги. Так, приміром, протягом січня-

березня 2020 року було проведено три благодійні донорські акції: 07.01.20 – 

«Рука допомоги», 19.02.20 – «В краплині крові – врятоване життя», 05.03.20 – 

«Здай кров – подаруй любов!».  

Протягом року викладачі, вітчизняні й іноземні студенти академії 

традиційно проводили збір коштів на придбання засобів гігієни, медичних 

пристроїв і подарунків до Дня Святого Миколая, Новорічних і Різдвяних свят, 
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до Міжнародного Дня захисту дитини, до Дня людини похилого віку тощо. 

Приміром, студенти-волонтери зібрали подарунки від Діда Мороза для 

вихованців КЗ «Апостолівський центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Надія» та КЗ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома» 

Дніпровської районної ради Дніпропетровської області». Традиційними також 

були святкові новорічні подарунки  для малюків, які знаходяться на лікуванні в 

обласній дитячій лікарні та дівчаток з дитячого будинку-інтернату в селищі 

Поливанівка Магдалинівського району Дніпропетровської області. 

Волонтерські ініціативи традиційно залишаються стилем життя для багатьох 

студентів. 

В умовах дистанційного навчання в академії було розроблено дистанційні 

виховні заходи з метою підвищення національної свідомості студентів, 

плекання поваги до героїчних сторінок  минулого. Так, приміром, навесні 2020 

року було проведено конкурс фотографій, прози та поезії «Україна квітне 

вишиванками» з нагоди Дня вишиванки, віртуальну виставку «Про минуле 

серце пам'ять зберігає», присвячену 75-й річниці Перемоги над нацизмом в 

Європі, під час якої  студенти поділилися світлинами та розповідями про своїх 

близьких, які боролися за Перемогу на фронті та в тилу, і святкові урочистості 

До Дня української писемності та культури в режимі онлайн. 

В межах національно-патріотичного виховання велика роль приділяється 

урочистостям до Дня Незалежності, Дня Соборності і Дня Конституції. 

Приміром, для студентів І і ІІ курсів усіх факультетів проводиться щорічна 

студентська науково-практична конференція «Соборність України: історія та 

сучасність». 

Дуже вдалим з точки зору формування національної самосвідомості 

студентів є здійснення культурно-просвітницького проекту «Видатні українці», 

який протягом звітного навчального року через дистанційні круглі столи, 

конференції, відкриті лекції, дискусійні платформи висвітлював багато 

ювілейних дат. Приміром у березні 2020 року в академії відбувся 

Міжвузівський літературно - музичний фестиваль, присвячений 90-річному 

ювілею Ліни Костенко. Іноземні студенти з Марокко, Конго, Кувейту, Лівану, 

Індії та вітчизняні студенти читали вірші та виконували пісні на слова Ліни 

Костенко. У фестивалі взяли участь студенти з Дніпровської політехніки, 

Національної металургійної академії України, Дніпровського національного 

університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Університету 

митної справи та фінансів.  

Заходи у сфері гуманітарно-виховної роботи мають своє суспільне 

визнання і свої нагороди навіть у такому складному 2020 році. Студенти 

Дніпропетровської медичної академії стали переможцями щорічного обласного 

конкурсу «Студент року Дніпропетровщини» у номінації «Студентський засіб 

масової інформації року». Студентський прес-центр Дніпропетровської 

медичної академії «MEDinDnepr» наказом департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 26.11.2020 № 5500212-20 нагороджено дипломом 

переможця. 
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В 2020 році з метою покращення екологічного стану Дніпропетровської 

області, сприяння екологічній свідомості населення та розповсюдження 

екологічних знань серед молоді виконано такий обсяг робіт: 

1. Професорсько-викладацьким складом кафедр виконуються наукові 

дослідження у рамках ініціативних тем «Гігієнічна оцінка природних та 

техногенних факторів на стан здоров’я населення» та «Комплексана еколого-

гігієнічна оцінка ризику для здоров’я населення в умовах промислового 

мегаполісу». За результатами виконання робіт запропоновані підходи до 

вивчення, оцінки та профілактики радіотривожних станів у населення, що 

мешкає поблизу об’єктів паливно-ядерного комплексу.   

2. На кафедрах гігієни та екології, загальної гігієни у складі НДІ МБП ДЗ 

«ДМА» (з вересня 2020 року – об’єднана кафедра Гігієни, екології та охорони 

праці) працюють 2 спеціалізовані лабораторії, які акредитовані у МОЗ України 

та атестовані у ДП «Дніпростандартметрологія» та виконують еколого-

гігієнічні дослідження промислових відходів, води, інших об’єктів довкілля та 

виробничого середовища і факторів трудового процесу. Акредитований МОЗ 

України «Придніпровський регіональний центр з питань еколого-гігієнічної та 

медико-біологічної оцінки промислових відходів» (керівник - д.мед.н., 

професор О.А. Шевченко) у  2020 році проводив екологічну експертизу 

промислових відходів 58 підприємств міста, області та України.  

3. Науковці ДЗ «ДМА» є співвиконавцями еколого-гігієнічних та медико-

соціальних фрагментів Всеукраїнських і регіональних екологічних 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). 

4. Результати наукових досліджень, присвячених еколого-гігієнічному 

стану об’єктів навколишнього середовища оприлюднені співробітниками 

медико-профілактичних кафедр на науково-практичних конференціях 

регіонального, республіканського та міжнародного рівнів тощо, зокрема, 

опубліковано монографію: 

- Радіотривожність населення/О. Шевченко, С. Дорогань//LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2020. – 137 p. 

5. Професори Шевченко О.А., Білецька Е.М., прийняли участь у роботі 

науково-технічної екологічної ради при департаменті екології і природних 

ресурсів Дніпропетровської ОДА (проведено 6 засідань). 

6. Актуальні еколого-гігієнічні питання Дніпропетровської області та 

України обговорюються зі студентами на практичних, семінарських заняттях, 

при читанні лекцій з гігієни та екології. Співробітники кафедри професори 

Шевченко О.А. та Білецька Е.М. стали співавторами нового національного  

підручника «Гігієна та екологія» (Вінниця, «Нова книга», 2020 р.). Для 

сучасного висвітлення тем еколого-гігієнічного спрямування кафедрою видано   

посібники для самостійної підготовки студентів, зокрема:  

- Охорона праці в галузі та безпека життєдіяльності: навчальний 

посібник (для студентів зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» / Н.І. 

Рублевська, О.А. Шевченко, Л.В. Григоренко, Ю.С. Крамарьова та ін. – Дніпро: 

Герда, 2020. – 107 с.;  
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- Labor protection in medical branch: guideline for practical studies for 

speciality “Dentistry”/N.I. Rublevska, O.A. Shevchenko O.A., Kramareva Yu.S., 

Hryhorenko L.V., Shchudro S.A., Kulahin O.O.//Dnipro: Gerda, 2020. - 114 р.; 

- Sécurité du travail dans le secteur médical pour les étudiants de la truasieme année 

de la spécialité «Stomatologie»/Rublevskay N.I., Kramareva Yu.S., Hryhorenko 

L.V., Kulaguine A.A. //Dnipro: Dnipro-VAL, 2020. - 133 p. 

7. У 2020 році співробітники кафедри гігієни, екології та охорони праці 

взяли участь у міжнародних грантових проектах: 

- Project «Advanced cold plasma technology for the removal of persistent 

organic pollutants from fresh water». Innovative UK Project 46343, 2020; 

- Creative Spark Project SEAL (number EV16042V1W), Великобританія, 

2020; 

- Проект NAT154 Кімонікс Інтернешнл Інк. («Комонікс») від імені проекту 

USAID «Зміцнення громадської довіри», контракт з USAID № AID-OAA-I-14-

00006 (Технічне завдання № AID-OAA-ТО-17-00009), 2020.  

8. Професор Білецька Е.М. як член департаменту екологічної політики 

Дніпровської міської ради приймала участь у 3-х засіданнях з питань сталого 

розвитку та охорони навколишнього середовища м. Дніпро. 

9. Опубліковано монографію «Селен в окружающей среде: еколого-

гигиенические аспекты проблемы». – Днепр, 2020. – 332 с. Автори – проф. 

Білецька Е.М., проф. Онул. Н.М. 

10. Професор Білецька Е.М. виконала експертну оцінку проекту постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технологічного регламенту 

щодо обмеження вмісту свинцю у лакофарбових матеріалах та  внесення зміни 

до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх 

відповідальності». 

11. На запити органів Національної поліції України, Прокуратури та СБУ 

професором Шевченко О.А. за участю фахівців  «Придніпровського 

регіонального центру з питань еколого-гігієнічної та медико-біологічної оцінки 

промислових відходів» проведено 5 еколого-гігієнічних експертиз об’єктів 

довкілля та вилучених зразків промислових відходів в рамках відкритих 

досудових розслідувань. 

 

Лікувально-профілактична робота 

 

Одним із надважливих 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», “Положенням про 

організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я   за участю 
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науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють 

підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я», затвердженого  

постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня  2020 року №1337,  

Статутом ДЗ «ДМА», «Положенням про лікувальну роботу клінічних кафедр 

ДЗ «ДМА», що були розроблені з метою удосконалення організації виконання 

лікувально-профілактичної 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 2020 році 

виконувалась на підставі договорів про спільну діяльність кафедр та 

лікувально-профілактичних закладів співробітниками 41 клінічної кафедри та 2 

навчальних дисциплін спеціального профілю (клінічна фармакологія, фармація 

та клінічна фармація). 

Спільна лікувально-профілактична робота виконується на базі 57 

лікувально-профілактичних закладів м. Дніпро та області, з яких 36  являються 

клінічними базами, затвердженими наказами МОЗ України, а також на базі 

Медичного центру академії та її відокремленого структурного підрозділу 

«Клініка медичної академії».  

Щоденно 520 співробітників ДЗ «ДМА» проводять лікувальну роботу: 

виконують курацію та ведуть хворих, надають консультації, виконують 

операції, приймають пологи тощо. Це висококваліфіковані спеціалісти, 81% з 

яких мають вищу (73%) та першу (8%) лікарські категорії. На клінічних 

кафедрах ДЗ «ДМА» працюють 104  доктора і 341 кандидат медичних наук.  

Співробітниками ДЗ «ДМА» за 2020 рік виконано значний обсяг 

лікувально-консультативної роботи: проліковано 48164 хворих ( з них на 

COVID – 4995). Були проконсультовані в стаціонарі – 70314 хворих (з них на 

COVID – 7425) у поліклініці –  64932 (них на COVID - 285   хворих). 

Співробітниками академії прийнято 368  пологів. Що стосується оперативного 

навантаження, то у 2020 р. професорсько-викладацьким складом ДЗ «ДМА» 

виконано 14219 оперативних втручання. Зроблено 333 виїзди по лінії санітарної 

авіації, де було оглянуто 336 хворих  ( з них на COVID - 57  хворих).  

Професорсько-викладацький склад клінічних кафедр бере участь в 

розробці і реалізації програм розвитку практичної охорони здоров’я, 

забезпеченні санітарно-епідеміологічного благополуччя і профілактики 

захворювань, а також в санітарно-гігієнічній освіті населення.  

Співробітники академії також беруть активну участь у засіданнях колегій 

міського департаменту охорони здоров’я та департаменту охорони здоров’я 

Дніпропетровської ОДА, нарадах з питань охорони здоров’я, селекторних 

нарадах та колегіях МОЗ України. 

Значний внесок співробітників та студентів академії щодо підтримки 

здоров’я 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 
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одному військовому госпіталі, що є клінічними базами Дніпропетровської 

медичної академії. 

За 2020 рік надано медичну допомогу хворим – учасникам АТО: 

проліковано – 680, надано консультативну допомогу – 537, прооперовано – 

2689. У Дніпропетровському військовому госпіталі В/Ч-А 4615, при наданні 

допомоги беруть участь співробітники кафедр хірургічної стоматології, 

імплантології та пародонтології, медицини катастроф та військової медицини, 

інфекційних захворювань, тощо. Працює стоматологічне відділення, де 

встановлено 6 стоматологічних установок, на яких протягом 2020 року 

співробітниками кафедри була надана стоматологічна допомога 2167 хворим  

військовослужбовцям. 

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» (зі щорічною пролонгацією) 

(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 щороку приділялась 

первинній профілактиці захворювань серед співробітників та студентів. У 

зв’язку з появою коронавірусної хвороби і карантинними заходами заняття 

спортивних груп не проводились. Проводились онлайн навчання методик 

розвитку навичок загальнозміцнюючих та спеціальних вправ для студентів, а 

також  консультації з психологічних проблем в психофізіологічній лабораторії.  

Викладачі ДЗ «ДМА» входять до груп експертів МОЗ України (5) та 

департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА (27). 

 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», 

проведено  профілактичний медогляд 228 співробітників, які працюють у 

шкідливих умовах (декретована група).  

В академії з перших днів винекнення коронавірусної хвороби COVID- 19 

активно було вжито ряд заходів з метою попередження її розповсюдження. 

Відповідно до Наказів МОЗ України № 185 від 24.01.2020 року «Про заходи  

щодо недопущення занесення і розповсюдження  на території України випадків 

захворювання новим коронавірусом» та №552  від 25.02.2020 р. «Про 

затвердження та впровадження стандартів медичної допомоги при 
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коронавірусній хворобі», для співробітників медичної академії було 

підготовлено розпорядження №45 від 15.03 2020 року «Про заходи щодо 

недопущення розповсюдження хвороби». Наказом 49-ОД від 11.03.2020 року 

по ДЗ «ДМА МОЗ України» «Щодо готовності медичної академії   

до проведення профілактичних заходів з недопущення поширення випадків 

COVID- 19 у м. Дніпро» було чітко визначено відповідальних осіб  

і їх обов’язки щодо підготовки всіх служб академії на випадок появи хворого 

співробітника, або здобувача освіти на коронавірусну хворобу. 

Співробітники академії брали активну участь в лікуванні  

та консультативній допомозі хворим на COVID- 19 . 

Всього:   проліковано             –  4995 хворих 

                          проконсультовано   – 11385 хворих 

                          прооперовано           – 61 хворого                    

        За період з вересня до кінця  2020 року в академії зафіксовано осіб: 

                      хворих на COVID- 19  -  85 співробітників 

- 82 здобувача освіти                       

                      летальних випадків – 1 співробітник                      

 

ВСП «Клініка медичної академії»  

Заклад має всі правоустановчі документи: ліцензію на медичну практику 

на 17 лікарських спеціальностей, акредитацію, атестовану клініко-діагностичну 

лабораторію. Клініка акредитована на вищу категорію. У листопаді 2020 р. 

ліцензована діяльність, пов’язана з використанням джерел іонізуючого 

випромінювання. 

У грудні 2020 р. Клініка отримала бронзовий диплом «Гордість України» 

від Всеукраїнського благодійного фонду «Вдячність, Визнання, Надія». 

Клініка надає медичну допомогу 38 організаціям міста на підставі 

договорів, а також співпрацює з 17 страховими компаніями, надана медична 

допомога 875 застрахованим особам. Клініка внесена до наказу МОЗУ на право 

проведення медичних оглядів моряків-міжнародників.  

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, 

хірургічної та ортопедичної стоматології. 

Основні показники діяльності клініки задовільні, відповідають 

показникам по місту та країні за результатами 2020 р.  

Кількість пролікованих у стаціонарі зменшилася у зв’язку з 

карантинними обмеженнями: 2020 р. – 3263, 2019 р. – 3840. 

У поліклініці Клініки ДМА за 2020 р. проконсультовано 60042 особи, 

виконано 1236 операцій, проведено 186605 діагностичних досліджень. 

Впроваджено у роботу поліклініки добове моніторування серцевого ритму. У 

кабінеті «Здорові легені» надано 2544 консультації мешканцям міста.  
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Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності відповідає 

середнім показникам по місту та країні, середній термін  тимчасової втрати 

працездатності у клініці складає 10,1 днів.  

Клініка співпрацює з Фондом соціального страхування з метою 

направлення застрахованих осіб на медичну реабілітацію відповідно до 

показань. За 2020 р. на медичну реабілітацію у регіональні санаторії та 

санаторії країни направлено 9 хворих ендокринологічного та терапевтичного 

профілю. 

У кабінеті діабетичної стопи надана медична допомога 918 хворим з 

трофічними порушеннями. На базі клініки працює школа цукрового діабету. 

Співробітники кафедр надають консультативну допомогу у стаціонарі та 

поліклініці. 

Клініка ДМА у 2020 р. отримала за надання медичних послуг 874 600 грн. 

 

Медичний центр має ліцензію Міністерства охорони здоров’я України 

АГ № 598825  від 26 квітня 2012 року на проведення медичної практики за 19  

медичними фахами з 14 лікарських спеціальностей та  5 спеціальностей 

молодших спеціалістів з вищою медичною освітою.У грудні  2020 року 

акредитований головною акредитаційною комісією МОЗ України на вищу 

акредитаційну категорію. 

Аналіз діяльності медичного центру за 2020 рік показав, що кількість 

консультацій спеціалістів  медичного центру, (за виключенням стоматологів), 

суттєво знизилась, у зв'язку із пандемією та із введенням карантину і складає  

518  консультацій та 294 діагностичних обстежень (ультразвукових досліджень 

електрокардіограм, електроенцефалографій), також проведено 1246  оглядів  

водіїв. А у стоматологів навпаки збільшилось, у зв'язку з перепрофілюванням 

деяких ставок (які мають меншу популярність серед населення) у 

стоматологічні і становить 1476   відвідувань до лікарів стоматологів. 

Проведено 529 хірургічних втручань, з них із приводу: гострих запальних 

процесів-363, пухлин та пухлиноподібних утворень - 112, встановлення 

дентальних імплантатів - 25, інші - 29.  Видалено 970 зубів, з них із приводу: 

ускладненого карієсу- 608, захворювань пародонту  - 264 , за ортодонтичними 

показаннями - 98. За 2020 рік проліковано зубів – 118,  проведено курс 

лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота 15   особам, курс 

лікування захворювань пародонту - 43 особам.  Всього відпрацьовано  5624,5  

УОП.  

Надано 1292 платні стоматологічні послуги  на суму  433366 гривень. 

З метою  підготовки  сучасних  фахівців, які будуть спроможні надавати 

населенню якісну медичну допомогу згідно з « Положенням про медичний 

центр» на базі центру  створено філіали клінічних кафедр медичної академії, в 

яких сконцентровано сучасні діагностичні  та лікувальні системи і технології, і  

на якісно новому рівні проводиться  підготовка майбутніх лікарів. В  2020 році 

проведено 203  практичні та семінарські заняття, лекції.   

Медичний центр  академії є базою  наукових клінічних  досліджень з 

вивчення  нових ліків. Так, за звітний період на базі медичного центру 
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продовжувалось виконання 4  клінічних досліджень по вивченню ліків, які 

використовуються для лікування розсіяного склерозу та епілепсії. 
 

 

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. Процес 

рекрутизації іноземних громадян на навчання в ДЗ «ДМА» забезпечують 12 

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 також забезпечує рекламно-інформаційну 

діяльність.  

Академією у 2020 році продовжено членство у Великій хартії 

університетів “Magna Charta Universitatum”, а також у Всесвітній агенції 

франкомовних університетів AUF.  

З першого вересня Дніпропетровська медична академія отримала 

сертифікат від Кембриджського університету, який надає можливість офіційно 

готувати студентів, викладачів та інших осіб до міжнародних іспитів Cambridge 

English Assessment. У 2019-2020 навчальному році пройшли безкоштовну 

підготовку понад 120 студентів та викладачів, 76 найстійкіших і 

найвмотивованіших студентів склали міжнародний іспит Cambridge English. З 

них - 31 отримали сертифікат В2; 22 - сертифікат В1; 19 – сертифікат А2. 

Дніпропетровська медична академія – перший медичний заклад вищої 

освіти на території України, який з 2018 року впроваджує навчання 

французькою мовою. Франкомовне навчання – це ексклюзивна пропозиція на 

ринку послуг медичної освіти в Україні. 

Дніпропетровська медична академія  - постійний учасник і номінант 

міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти». Одинадцята міжнародна 

виставка проходила за умов карантинних обмежень в он-лайн форматі.  

Академія стала активним учасником виставки «Сучасні заклади освіти – 

2020», де отримала  Диплом Гран-Прі «Лідер науково-технічної діяльності». 
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Кафедра гістології під керівництвом професора І.В. Твердохліба зробила 

вагомий внесок та її конкурсна робота отримала  золоту медаль в номінації 

«Впровадження інформаційно-цифрових систем і технологій у навчальній, 

дослідницькій та інноваційній діяльності закладів освіти».  Наукові досягнення 

професорсько-викладацького складу академії були відзначені Сертифікатом 

якості наукових публікацій за показниками наукометричної бази даних 

SciVerce Scopus. 

Виставка продемонструвала найкращі досягнення вітчизняних освітніх 

наук, науково-педагогічних працівників, освітян практиків, що втілені в 

інноваційні розробки методики і тренінгових технологій навчальної діяльності 

та забезпечують формування сучасного молодого фахівця.  

Академія має 18 угод на співпрацю з зарубіжними вищими медичними 

навчальними закладами та лікувальними установами 

https://dma.edu.ua/ua/diyalnist/mizhnarodna-diyalnist). 

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 11.08.2020 №1850 (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 08 липня 2020 року № 616). 

 Спеціальність (код), вид 

підготовки (підвищення 

кваліфікації) 

Обсяг прийому Обсяг випуску 

код осіб код осіб 

Медицина  222 max 222 - 

300 

Лікувальна справа  7.12010001 - 7.12010001 304 

Педіатрія  7.12010002 - 7.12010002 90 

Аспірантура - 18 - 15 

Підвищення кваліфікації - 5711 - 5711 

Інтернатура - 350 - 325 

 

У 2020 році максимальний обсяг прийому на навчання для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 222 «Медицина» за кошти державного 

бюджету становив 300 осіб (відкрита конкурсна пропозиція, широкий конкурс). 

За результатами конкурсного відбору рекомендовано до зарахування 

189 осіб. Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України в 2020 році за державним замовленням було зараховано 178 

вступників, які виконали вимоги до зарахування (подали оригінали 

документів); переведено з контрактної форми навчання на вакантне бюджетне 

місце 1 особу, яка вступала через освітній центр «Донбас-Україна». 

Порівняльний аналіз результатів вступу на місця державного замовлення 

в 2019 та 2020 роках наведено в таблиці 5. 
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Таблиця 5 

Порівняльний аналіз результатів вступної кампанії у 2019 і 2020 рр. 

на місця держзамовлення в ДЗ «ДМА» 

 

Спеціаль-

ність 

2019 рік 2020 рік 

План  Подано 

заяв 

Конкурс Прох.  

бал 

Зараховано Пан  Подано 

заяв 

Конкурс Прох.  

бал 

Зараховано 

Медицина 300 904 3,0 157,366 205 300 709 2,4 156,856 179 

 

Зараховані вступники пільгових категорій на місця державного замовлення у 

2020 році 

Категорія 
Зараховано 

(абс.) 

За квотою-1, з них: 2 

- сирота / без піклування батьків 1 

- мають захворювання, вступ за результатами іспитів або ЗНО 1 

За квотою-2, з них: 7 

- з території проведення АТО/ООС (Донбас) 4 

- з ТОТ (Крим) 3 

Спеціальні умови, з них: 9 

- інваліди I-II групи, дитина-інвалід 3 

 

Середні бали ЗНО зарахованих вступників (вітчизняні) 

Бюджет 
Рейтингове місце 

серед ЗВО 
Контракт 

Рейтингове місце 

серед ЗВО 

173,81 28 162,21 6 

 

Зведені відомості про результати прийому до ДЗ «ДМА» у 2020 році 
 

222 

Медицина 

221 

Стоматоло

гія 

226 

Фармація, 

промислова 

фармація 

227 

Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

Всього 

Вітчизняні (бюджет) 179 - - 0 179 

Вітчизняні (контракт) 24 35 
24 

(16 заоч.) 
29 112  

Іноземні громадяни 269 177 99 - 545 

Всього 472 212 123 29 836 

Підготовче відділення 

(іноземні громадяни) 
- - - - 125 

Всього по академії 961 

 

План щодо випуску у 2020 році за державним замовленням також 

доведено до ДЗ «ДМА» наказом МОЗ України від 11.08.2020 р. № 1850 

(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року 

№ 616). Плановані показники випуску в ДЗ «ДМА»: 7.1201001 Лікувальна 

справа – 304 осіб; 7.1201002 Педіатрія – 90 особи. 
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Фактичні показники випуску у 2020 році: 7.1201001 Лікувальна справа – 

332; 7.1201002 Педіатрія – 69;  7.1201005 Стоматологія – 4 особи. 

 

Відомості про результати  випуску у 2020 році 
 

Спеціальність План Фактично 

Отримали 

направлення на 

працевлаштування 

Отримали 

довідку про 

навчання за 

державним 

замовленням 

Лікувальна справа 332 332 221 113 

Педіатрія 71 69 46 32 

Стоматологія 4 4 0 4 

Всього: 407 405 267 149 

 

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. В академії функціонує комісія щодо сприяння 

працевлаштуванню випускників. У 2020 році завершили навчання за денною 

формою за рахунок бюджетних коштів – 405 випускників, з них приступили до 

інтернатури - 392 випускника, не приступили  до навчання в інтернатурі - 13 

випускників. 

Юридичною службою Академії проводиться претензійно-позовна робота 

стосовно відшкодування випускниками, які навчалися за державним 

замовленням та не доїхали до місць працевлаштування. 

Випуск  2019/2020 навчального року 

Кваліфікація 
Форма навчання 

Разом 
Бюджетна Контрактна 

Лікарі 400 308 708 

Клінічні провізори - 20 20 

Фармацевти - 14 14 

Всього: 400 342 742 

 

 

Соціальний захист співробітників і студентів 

 

Адміністрацією академії у 2020 році надана матеріальна допомога 

співробітникам на оздоровлення на суму 4 718,7 (+967,9) тис. грн. На 

преміювання співробітників витрачено 48 919,1 (+15 680,3) тис грн. 

У січні 2020 року проведена традиційна спартакіада серед співробітників 

по 6 видам спорту, в якій прийняло участь 156 співробітників. 

На спортивній базі академії виділяється оптимальний час для проведення 

спортивно-масової роботи. З урахуванням протиепідемічних обмежень 

функціонують 5 груп здоров’я по різним видам спорту.  
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Протягом десяти 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 2019 

рік співробітниками і студентами було здійснено понад 1000 відвідувань. Для 

занять спортом і фізичною культурою в академії функціонує сучасний 

спортивний центр: зали для гри в баскетбол, міні-футбол, волейбол, бадмінтон, 

зали настільного тенісу, для занять боксом, боротьбою, художньою та 

спортивною гімнастикою. Постійно функціонує відкритий спортивний 

майданчик та басейн. В період літніх канікул щорічно вже понад 60 років 

працює «під повну загрузку» спортивно-оздоровчий табір на 250 місць. 

Велику увагу адміністрація і профспілковий комітет приділяють 

соціальному захисту ветеранів війни, праці та інвалідам. В академії функціонує 

Рада ветеранів, Жіноча рада. Плідно працює програма «Сім’я. Здоров’я. Діти». 

На базі академії створено університет «Золотого віку». На жаль, у зв’язку із 

забезпеченням протиепідемічних заходів, пов’язаних з COVID-19, у 2020 році 

кількість відвідувань спортивно-оздоровчої бази суттєво зменшилась, а 

спортивно-оздоровчий табір та університет «Золотого віку» у цьому році не 

працювали. 

В 2020 році проведено дослідження умов праці для визначення 

контингенту профілактичних оглядів на 18 робочих місцях. 

На виконання планів соціального розвитку із коштів профбюджету 

витрачено 593 583 грн., в тому числі: на матеріальну допомогу – 444 400 грн.; 

на спартакіаду співробітників та культмасову роботу – 138 073 грн.; на 

ветеранів – 11 110 грн.  

У 2020 році на придбання засобів індивідуального захисту витрачено 

1 506 000 грн, на засоби  дезінфекції – 1 094 125 грн. 

Соціальні виплати, передбачені нормативними документами, 

здійснюються своєчасно та в повному обсязі відповідно до потреб, розрахунків 

та затверджених планів видатків. У 2020 році дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, виплачено: грошову компенсацію 

вартості харчування в сумі 1 287,3 тис.грн.; на придбання навчальної літератури 

– 177,0 тис.грн.; грошову компенсацію для придбання одягу - 188,4 тис.грн.; 

одноразову грошову допомогу випускникам при працевлаштуванні – 536,6 

тис.грн. Виплачена одноразова адресна грошова допомога випускникам в сумі 

659,1 тис.грн. та соціальна стипендія – 3 420,7 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. У 2020 році всі умови колективного 
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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 в 

академії, та їх участь в управлінні закладом вищої освіти. 

 

Відповідно до 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 2020 

році. 

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, які 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 125 роз’яснень працівникам та студентам академії щодо 

застосування чинного законодавства. Найпоширенішими були питання, 

пов’язані із трудовими відносинами працівників, надання соціальних стипендій 

пільговій категорії студентів, надання академічних відпусток студентам, 

працевлаштуванню за державним замовленням тощо. 

Звернення громадян, які надійшли до юридичного відділу, зберігаються в 

юридичному відділі де окрім самих звернень, зберігаються матеріали щодо їх 

розгляду та відповіді. Кожному зверненню надаються обґрунтовані відповіді та 

роз’яснення з посиланням на діючі законодавчі документи, а також прийняті 

рішення адміністрації Академії. 

Працівниками юридичного відділу постійно проводиться правова 

експертиза та погодження проєктів 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 2020 року академія взяла участь у 6 судових справах, при 

підготовці до яких постійно готувалися відзиви та заперечення на позовні 

заяви, клопотання, тощо. 
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Крім того, на виконання Листа МОЗ України від 25.06.2018 року вих. № 

14-16/16176 до МОЗ України у передбачені строки подавався звіт про стан 

позовної та претензійної роботи в ДЗ «ДМА». 

Антикорупційна діяльність. Однією з найважливіших складових у 

забезпеченні законності в діяльності Академії є робота щодо запобігання та 

протидії корупції.  

У 2019 році на виконання плану заході із запобігання і протидії корпії в 

Академії було проведено одне навчання та проведено оцінку корупційних 

ризиків у діяльності Академії. Крім того, у грудні 2020 року була проведена 

незалежна зовнішня оцінка корупційних ризиків у діяльності Державного 

закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я 

України» адвокатським об’єднанням «Кріденс Партнерс». Зовнішня оцінка 

корупційних ризиків полягала у визначенні причин та умов, що сприяють 

можливості вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, 

пов’язаних з корупцією, в діяльності ДЗ «ДМА»,  а також надала їх аналіз, 

оцінку та рекомендації щодо їх усунення, які будуть мною реалізовуватися в 

2021 році разом з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

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.  

З метою здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного 

законодавства уповноваженою особою постійно здійснюється розгляд 

організаційно-розпорядчих документів Академії на наявність корупційних 

ризиків та відповідність законодавству. Всі організаційно-розпорядчі 

документи Академії (в тому числі договори) погоджуються уповноваженою 

особою. 

Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" вся 

інформація по державним закупівлям оприлюднена на сайті  ProZorro, який 

є офіційним порталом для оприлюднення інформації про публічні 

закупівлі України. 

Для забезпечення доступу до публічної інформації та з метою дотримання 

принципів прозорості та неупередженості структурними підрозділами Академії, 

в межах компетенції, забезпечується оновлення на офіційному веб-сайті 

інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних та розміщено 

інформацію про кошторис та штатний розпис. 

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).  

https://prozorro.gov.ua/
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Співпраця з правоохоронними органами є важливим показником дійсної 

прихильності академії до декларованих антикорупційних стандартів поведінки. 

Дане співробітництво здійснюється в різних формах не заборонених законами 

України. 

 

Матеріально-технічна база та фінансово-господарча діяльність 

 

Загальна площа власної бази навчальних корпусів, гуртожитків та інших 

будівель складає 109 071,5 м
2
, 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-дослiдного інституту медико-біологічних 

проблем ДЗ «ДМА», клініки медичної академії, загальна площа яких складає 

52301,8 м
2
, де розміщено 691 навчальні аудиторії, кабінети, лабораторії.  

Навчальні корпуси, де розташовані кафедри, забезпечені необхідними 

меблями, устаткуванням, технічними засобами в обсягах та кiлькостi, що 

вiдповiдають вимогам організації освітнього процесу.  

Академія має 8 гуртожитків, загальною площею 48 911,7 м
2
. 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 заходи щодо зміцнення фінансового становища 

закладу, а саме - суворе виконання кошторисів, затверджених за встановленим 

порядком. 

Затверджено кошторисами на 2020 рік: 
КПКВ 2301070 2301020 2301170 ВСЬОГО 

Загальний фонд, тис.грн. 
127 072,1 2 566,4 25 748,0 155 386,5 

Спеціальний фонд, 

тис.грн. 
758 937,6 24 662,6 8 425,3 792 025,5 

 

Обсяг надходжень до спеціального фонду  за 2020 рік – 352 367,8 тис. грн., 

із них підготовка кадрів – 281 750,1 тис. грн., наука 10 033,5 тис. грн., оренда – 

1 476,4 тис.грн., депозити – 35 050,5 тис. грн., гуртожитки – 20 390,3 тис. грн., 

медичні послуги – 1 307,8 тис. грн. та інші надходження – 2 040,3 тис. грн. 

 

Касові видатки закладу у 2020 році склали: 
КПКВ 2301070 2301020 2301170 ВСЬОГО 

Загальний фонд, тис.грн. 
127 051,1 2 566,0 24 903,3 154 520,4 

Спеціальний фонд, 

тис.грн. 
277 557,5 9 928,6 3 172,9 290 659,0 

 

За 2020 р. (Табл. 6-7) виконані роботи по забезпеченню навчального та 

наукового процесу, підтримки інфраструктури закладу на загальну суму 
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76 723,1 тис.грн. (у 2019 - 59 396,1  тис. грн.) 

На розвиток та підтримку інфраструктури в ДЗ «ДМА» у 2020 році 

витрачено 54 403,0 (2019 – 35 651,5 тис. грн.) 

 

Таблиця 6. 

Основні витрати розвитку ДЗ "ДМА", тис. грн. на організацію 

навчального процесу 
Назва предмету закупівлі 2019р. 2020р. 

Організація навчального процесу 

Стоматологічне обладнання, інструмент, матеріали 8 868,2 7 837,6 

Стоматологічні та учбові тренажери 7 056,7 6011,6 

Підручники 3 570,3 3044,5 

Кроки (тестування) та ЄДКІ 1 797,4 1764,1 

LCD панелі (телевізори) 842,2 470,0 

Рентгенодіагностичні прилади 0,0  

Спортивні товари та інвентар 197,5  

Проектори 330,7  

Ламінатор 36,9  

Всього 22 699,90 19127,8 

Комп'ютерне та периферійне обладнання та приладдя 

Комп'ютерне та периферійне обладнання та приладдя 1 869,9 1528,9 

Всього 1 869,9 1528,9 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 7. 

Основні витрати розвитку ДЗ "ДМА", тис. грн. на розвиток бази наукових 

досліджень 
Назва предмету закупівлі 2019р. 2020р. 

База наукових досліджень  

Лабораторні меблі 
1 017,8  

Медичне обладнання 442,0 488,0 

Електрокардіографи та холтери 188,2  

Детектори і аналізатори  293,5 

Витратні матеріали , лабораторні реактиви 794,9 881,9 

Всього 2 442,9 1663,4 

 

За 2020 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 445 179,5 тис. грн. 

Нецільового використання коштів не було. 

Протягом року в електронній системі закупівель «Prozorro» проведено 96 
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процедур відкритих торгів, 40 переговорних процедур, 113 допорогових, 

спрощених закупівель та без застосування процедур, які завершилися укладанням 

договору. 

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 31.12.2020 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. 

 

 

Основні проблемні питання та шляхи їх вирішення  

 

Забезпечення сталого контингенту студентів на тлі зменшення загальної 

кількості вітчизняних вступників, як результат демографічних процесів в 

Україні є однім з найбільш значущих питань у найближчі роки. Для цього 

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 рекламно-маркетингової 

стратегії закладу вищої освіти. 

Також слід зазначити, що трансформація освітнього процесу в умовах 

карантинних заходів, перехід на змішану форму навчання потребує перегляду 

та переорієнтації фінансових витрат на матеріально-технічне забезпечення 

освітнього процесу. 

Переформування профілю лікарень та зменшення ліжкового фонду на тлі 

реорганізації лікувально-профілактичних закладів м. Дніпро та області у 2021 

році стає актуальним проблемним питанням розміщення кафедр на базі цих 

лікарень. 
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Також проблемними питаннями залишається невизначеність зі статусом 

співробітників академії – лікарів на клінічних базах, шляхом вирішення якого 

може бути реєстрація лікарів – викладачів в НСЗУ. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕННЯ 

 

У 2020 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 

виконані повністю.  

Щорічний звіт (за січень-грудень 2020р.) перед конференцією 

трудового колективу, як вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування ДЗ «ДМА», заслуховувався 23.02.2021 року, на якому було 

надано відповідну оцінку діяльності ректора на цій посаді. Наступна 

конференція запланована на 24 лютого 2022 року, на якій буде заслухано 

щорічний звіт ректора за 2021 рік. 

 

 

 

Ректор       Т.О. Перцева 


