
24  грудня 2015 року

        Підсумки роботи   
ДЗ “Дніпропетровська  медична 

академія МОЗ України”  
  у   2015  році            ДЗЯК 

Георгій 
Вікторович

Ректор ДЗ ДМА,
академік НАМН України,

 професор



Загальна чисельність працюючих на 56 кафедрах 
-1539
професорсько – викладацький склад -    697                                                                  

✕ Докторів  наук  -  115 (16,4 %), з них професорів - 85 (12,4%)                             
✕ Кандидатів наук -  374 (53,7%), з них  доцентів  -  187 (54,6 %)                            

в  ДЗ “ДМА  МОЗ України”
(станом  на  01.12.2015 р.)

За  останні  п’ять років 
  - загальна  кількість  професорів, докторів  наук збільшилась на  10%,  

канд. наук,  доцентів – на 10,8 %;
  - середній  вік  співробітників – 46  років
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Наказом по академії з 01.01.2016 року утворено кафедру

 медицини катастроф та військової медицини



Назва показника На 
01.01.2015 р.

На 
01.12.2015 р.

Динаміка 

Кількість осіб ПВС, які працюють за 
основним місцем роботи

702 697 ↓5 (-1%)

Середній вік завідувачів кафедрами 55 54 ↓на 1 рік

Зав. кафедрами пенсійного віку 19 (34,5%) 24 (43%) ↑26%

Доцентів 175 187 ↑12 (+7%)

Кількість осіб – викладачів без наукового 
ступеня, які працюють більш 3-х років, 
серед осіб ПВС

129 (18,4%) 133 (19%) ↑4 

Протягом 2015 року з академії звільнилось 48 осіб ПВС, що мають науковий ступінь, 
з них 16 канд. наук (доцентів – 8)   і   9 докторів наук (професорів – 1)
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Кадрова політика  ДЗ “ДМА МОЗ У“
(динаміка за 2015 рік,  станом на 01.12.2015 р.)



ЛАУРЕАТИ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ 
УКРАЇНИ 

ЗА ВКЛАД У РОЗВИТОК НАУКИ В УКРАЇНІ
завідувачка кафедри загальної гігієни,

 професор  

БІЛЕЦЬКА
 ЕЛЕОНОРА МИКОЛАЇВНА

(співавтор комплексної міжрегіональної роботи 
«Розробка та впровадження системи зменшення 

техногенного навантаження територій 
населення екологічно кризових регіонів України»)

завідувач кафедри оториноларингології,
 професор

 БЕРЕЗНЮК 
 ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

(співавтор комплексного фундаментально-прикладного дослідження 
«Новітні технології в діагностиці та лікуванні хвороб 

вуха, горла та носа») 

http://www.kdpu-nt.gov.ua/work/novitni-tehnologiyi-v-diagnostici-ta-likuvanni-hvorob-vuha-gorla-ta-nosa
http://www.kdpu-nt.gov.ua/work/novitni-tehnologiyi-v-diagnostici-ta-likuvanni-hvorob-vuha-gorla-ta-nosa
http://www.kdpu-nt.gov.ua/work/novitni-tehnologiyi-v-diagnostici-ta-likuvanni-hvorob-vuha-gorla-ta-nosa


5

Станом  на  01.12.2015 р  в  ДЗ “ДМА  МОЗ України”:
             навчається (в порівняні з 2014 р):

 5 019  (- 240) студентів,
 1 473  (+111) інтерна,
      21     магістрант,
      55      аспірантів,
    136             клін.ординаторів,
 4 682 (+ 344) курсанта
---------------------
 11 386 (+225)  осіб



Інформація  щодо кількісті осіб, 
поновлених на навчання 

до ДЗ "ДМА МОЗ України” – 2015 рік
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Загальна кількість поновлених – 120  осіб    
          (в т.ч.  70  іноз. громадян)

Загальна кількість відрахованих – 455  осіб        

(в т.ч.  319  іноз. громадян)



7

Розподілено  випусників   в   2014-2015 н.р.  - всього:   332 (+33) осіб

Спеціалісти
Медичні факультети

СтоматологіяЛікувальна 
справа Педіатрія Медико-профілактична справа

163 76 89 4
                                                  Всього:     332   

В 2016 році ДЗ "Дніпропетровська  медична  академія МОЗ України" планує  
випустити  742 осіб, 

 з них:  бюджет - 339, контракт - 206, іноземні студенти - 195 (станом на 01.12.2015)

План розподілу випускників   в   2015-2016 н.р. - всього:   339 осіб
Спеціалісти

Медичні факультети
Стоматологія

Лікувальна справа Педіатрія

240 96 3
Всього:     339 бюджет

В 2015 році ДЗ "Дніпропетровська  медична  академія МОЗ У" 
  було випущено 806  (+105) особа, 

з них: бюджет - 332,     контракт -   269,    іноземні студенти - 203
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ВСЕУКРАЇНСЬКА  СТУДЕНТСЬКА   ОЛІМПІАДА:

Індивідуальні призові місця – 5 осіб:
Горлова Ю.І. (пат.фізіол); Парава В.С. (фізіологія); Кучай І.М. (хімія); 
Кваша А.Г. (ендокрринологія); Верцинська А.О. (хірургія)

       Заохочувальні дипломи МОН – 3 
       Командні призові місця – 5 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ -  2 :

- Семенов Н.В. – диплом з напряму “Клінічна медицина”(терапія)
- Литвин А.В. – диплом з напряму “Теоретична медицина” (гістологія)

Студентське  наукове товариство 

Загальний підсумок: 7 переможців

Протягом року на базі ДЗ «ДМА МОЗ України» було  проведено 
26 студентських конференцій, а також

 15-та Всеукраїнська конференція “Новини  і перспективи медичної 
науки”, в яких взяли участь 412 студентів,

в т.ч. 46 студентів з 18 навчальних та наукових закладів України.  
Опубліковано 340 робіт, у тому числі 45 статей у фахових виданнях 



МІЖНАРОДНА   
СПІВПРАЦЯ

   У  поточному навчальному році  науково-
педагогічними  працівниками  академії  отримано 
 36  індивідуальних  грантів  на  стажування,  

проведення наукових досліджень, участь у 
наукових конференціях,  майстер-класах …  у  

Швеції,  КНР,  Португалії,  Словенії, Нідерландах,  
Італії,  Туреччині, США,  Великій Британії,  Угорщині   

тощо      

✕  викладачі з каф. інфекц. хвороб;   мікробіології, вірусології, 
імунології та епідеміології; госпітальної педіатрії №1; фтизіатрії 



ГРАНТИ, ОТРИМАНІ СПІВРОБІТНИКАМИ 
АКАДЕМІЇ   У 2015 Р. (1)

✕  тренінг «Технології викладання теми «Здоров’
я населення та толерантне ставлення до 
пацієнтів з уразливих груп» для викладачів 
вищих навчальних закладів сфери медицини (за 
підтримки Німецького товариства міжнародного 
співробітництва (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), проект з профілактики ВІЛ в 
Україні)

✕   Супервізійний тренінг за темою теми «Здоров’я 
населення та толерантне ставлення до 
пацієнтів з уразливих груп» Проекту 
«Консультування з ВІЛ / СНІД та підтримка 
інституцій» GIZ



ГРАНТИ, ОТРИМАНІ СПІВРОБІТНИКАМИ 
АКАДЕМІЇ 
              У 2015 Р. (2)

✕      Навчальна програма щодо посилення наукового 
потенціалу з питань проведення досліджень у сфері 
протидії ВІЛ-інфекції\СНІДу) за підтримки Центрів з 
контролю і профілактики захворювань – Проект  
МЕТИДА (Атланта, США, протягом 2014-2015 рр.- 5 
Модулів) 

✕Семінар за поданням даних досліджень в області ВІЛ 
( the HIV Data Presentation Workshop), організований 
Міжнародною навчальної та науково-дослідної 
Програмою штату Нью-Йорк  (NYS-ITRP -  The New 
York State International Training and Research Program) 
за підтримки Міжнародного центру Фогарті 
Національних інститутів здоров'я США і PEPFAR 
(President's Emergency Plan for AIDS Relief -  
Надзвичайний план президента по боротьбі зі 
СНІДом )



Міжнародні гранти

Подана заявка на грантовий проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії / HIV 
Reform in Action Project». Цей проект передбачає грант на розробку модуля навчальної програми, до 
початку професійної діяльності (інтернатура), для учбових закладів, що здійснюють викладання дисципліни «Інфекційні 
хвороби».

Назва гранту:  «Pre-service (internship) curricula module development for 
educational institutions with infectious diseases area of teaching».
Мета гранту:   У рамках даного проекту грантоотримувачі мають здійснити перегляд або запропонувати розробку 
існуючих навчальних програм до початку професійної діяльності (Інтернатура) за напрямком «Інфекційні хвороби»;  
щоби сприяти навчанню фахівців-інфекціоністів сучасним, доказовим, чутливим до гендера знанням, навичкам та рівню 
толерантності щодо питань, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією, з метою гарантування ефективної освіти і, в кінцевому 
підсумку, високої якості обслуговування.

Подана заявка на грантовий проект Erasmus+ Key Action 2: Capacity building in the 
field of higher education (“Нарощування потенціалу в галузі вищої освіти»).
Назва гранту:  «Internationalization of doctoral training in biomedicine and health 
sciences in neighbour countries using current best practice» («Інтернаціоналізація освітньої 
підготовки докторів філософії з біомедицини і охорони здоров`я в сусідніх країнах з використанням сучасної найкращої 
практики»).
Учасники проекту:  University of Bergen (Норвегія), Karolinska Institute (Швеція), University of Zagreb School  of Medicine 
(Хорватія), Aarhus University (Данія), University of Belgrade, Novi Sad Medical University, University of Nis, University of 
Kragujevac (Сербія), David Tvildiani Medical University, Javakhishvili Tbilisi State University (Грузія), ЗДМУ, ДМА МОЗ України, 
ЛНМУ, УжНУ (Україна).
Мета гранту:  Підняти стандарти освітньої підготовки докторів філософії у «сусідніх країнах» (Сербія, Грузія, Україна). 
Розробити загальні принципи щодо цілей і змісту PhD-навчання в менш розвинених частинах Європи.



Закінчили підготовку за 
держзамовленням  

13 аспірантів та 13 магістрів

12 
аспірантів з 

відривом від 
виробництва –

 з них 2 
вже 

захистили 
канд. 

дисертації та
10 канд. дис. 

подано              
до розгляду  
у Спец Ради

Підготовка  наукових  та  науково-педагогічних кадрів в ДЗ ДМА у 2015 році 

1 
аспірант без 
відриву від 

виробництва 

–  канд. 
дисертацію 

подано              
до розгляду  
у Спец Раду 

Кандидатські 
дисертації -  161

Докторські 
дисертації - 36

Захищені в Спец. Радах 

6 
докторських

27 
кандидатських

    (8 канд. дис. знаходяться              
на розглядах в Спец Радах)

в цілому в академії виконувалися
       в  2015 році
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Підготовка  наукових  та  науково-педагогічних кадрів в ДЗ ДМА  



Підготовка  наукових  та  науково-педагогічних кадрів в ДЗ ДМА у 2015 році 

В академії працюють 3 спеціалізовані вчені ради 
по захисту докторських та кандидатських дисертацій
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Підготовка  наукових  та  науково-педагогічних кадрів в ДЗ ДМА 

Д 08.601.01          Д 08.601.02      Д 08.601.03

за спеціальностями:
14.01.03 – хірургія
14.01.24 – лік. фізкультура 

та спортивна медицина
14.01.30 – анестезіологія та

          інтенсивна терапія

Голова спецради – член-кор. 
НАМН України, докт.мед.н., 
професор Усенко Л.В.,

професор каф. анестезіології  
та інтенсивної терапії

за спеціальностями:

14.01.10 – педіатрія
14.01.11 – кардіологія
14.01.36 – гастроентеро-
                       логія

Голова спецради – академік  
НАМН України, докт.мед.н., 

професор Дзяк  Г.В.,
зав. каф. внутрішньої 

медицини 3

за спеціальностями:

14.01.21 – травматологія та
                  ортопедія
14.03.01 – нормальна анатомія
14.03.09 – гістологія,
              цитологія, ембріологія

Голова  спецради –докт.мед.н., 
професор Твердохліб І.В.,

зав. каф. гістології



- Академія готує фахівців для 52
                                                країн світу

- Здобувають освіту   1745
                             іноземних студентів

- В академії  навчаються іноземних:  
        5 стажерів, 

                           88 клін. ординаторів,    

                               5 аспірантів

ДЛЯ   ЗАРУБІЖНИХ   КРАЇН
(станом на  01.12.2015 р.)

Підготовка  лікарів, наукових  та  науково-педагогічних кадрів в ДМА  

15



Рада земляцтв іноземних студентів 
об’єднує  10 первинних асоціацій: 

- Асоціація арабських студентів «Аль-Мустакбаль» – 600 громадян
- Асоціація узбецьких студентів «Камолот» – 230 громадян
- Асоціація студентів Тунісу «Жасмін» – 108 громадян
- Асоціація сірійських студентів – 63 громадянина
- Асоціація «Союз палестинських студентів» – 53 громадянина
- Асоціація марокканських студентів «Зелена зірка» – 156 громадян
- Асоціація туркменських студентів «Галкиниш» – 46 громадян
- Асоціація йорданських студентів «Аль-Нашама» – 89 громадян
- Асоціація студентів Іраку – 26 громадян
- Асоціація індійських студентів – 301 громадянин

Формування громадських об’єднань іноземних студентів
Міжнародна діяльність

Створена рада 
іноземних студентів
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Дніпропетровська  медична академія співпрацює
 з 22 університетами країн світу

• Шандунський ун-т традиційної китайської медицини (Китай)
• Ташкентська медична академія (Узбекистан)
• Університет Хассан ІІ Мохаммедія – Касабланка (Марокко)
• Вітебський ордена Дружби Народів медичний ун-т (Білорусь)
• Medical Hatzafon Khoury LtD (Ізраїль)
• Міжнародний казахсько-турецький ун-т ім. Х.А. Ясаві (Казахстан)
• Університет Жешува (Польща)
• Штутгартський університет (Німеччина)
• Medanta –The Medicity Gurgaon (Індія) …..  та інші



ЩОРІЧНО АКАДЕМІЯ 
ПРИЙМАЄ УЧАСТЬ У 

ВИСТАВКАХ  СЕРЕД ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

УКРАЇНИ
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У березні 2015 р. ДЗ «ДМА» на VІ Міжнародній виставці 
«Сучасні  заклади освіти», що відбулася під 

патронатом МОН України та Національної академії 
педагогічних наук України, відзначений найвищою 

нагородою – Гран-Прі «Лідер вищої освіти України», а 
науковий потенціал закладу – втретє сертифікатом 
якості наукових публікацій (на підставі показників 

наукометричної бази даних SciVerce Scopus).         
    20-22 жовтня 2015 року у Києві на

VIІ міжнародному форумі «Інноватика в сучасній 
освіті» ДЗ “ДМА МОЗ України” стала переможцем 

Національного конкурсу «Видатні науково-
практичні досягнення в освіті», а також відзначено 
високою нагородою Лауреата першого ступеню у 

номінації «Розробка та упровадження в освітню 
практику інноваційних технологій, технічних 

засобів навчання, проектів, програм і рішень».



Інформаційний ресурс Освіта представив рейтинг вузів що
посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу 200 вищих

навчальних закладів України року

Кращі навчальні заклади України

Показники Місце ДМА
(серед усіх ВНЗ)

Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу 19 місце
Оцінка якості навчання 43 місце
Оцінка міжнародного визнання 39 місце
Оцінка інтегрального показника діяльності 51 місце

Для консолідованого рейтингу використовувались наступні дані рейтинг
ТОП Україна рейтинг міжнародний рейтинг Вебометрикс

За даним рейтингом Дніпропетровська медична академія зайняла
місце серед ВМНЗ та 51 місце серед усіх ВНЗ



Наукова продукція , 
яка отримана при виконанні перехідних  (n=7) науково-
дослідних робіт ДЗ «Дніпропетровська медична академія 

МОЗ України» за рахунок коштів 
Державного бюджету України

Патенти Інформац.
листи

Перелік наукової 
продукції

(нововведення), 
призначеної для 
впровадження 

досягнень медичної 
науки у сферу охорони 

здоров’я

Статті
в

т ч за
кордоном

Монографії
підручн

посібники

9 7 5 61 / 2 2 / 1/ 4
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Отримано співробітниками академії : 
                         -  охоронних документів і позитивних рішень (ПР)  -  7
�                                     -    патентів -  61 (+20)                              
                         в т.ч. на корисну модель – 58
                                                               на винахід -   3
                     -  свідоцтв на об‘єкти авторського права   -    23 (+16)

                

ПАТЕНТНА   ДІЯЛЬНІСТЬ у 2015 році

Впровадження   результатів   наукової    діяльності

Проходять  процедуру  експертної  оцінки   -    18

Знаходяться  на  бухгалтерському обліку  -    56



За 2015  рік  професорсько-викладацьким складом  
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»  

видано 38 навчально-методичних 
видань 

ПІДРУЧНИКИ 
затверджені  

МОН  України 
та    МОЗ України  

НАВЧАЛЬНІ та 
НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНІ 
ПОСІБНИКИ
затверджені 

 МОН України та
МОЗ України

15

НАВЧАЛЬНІ та 
НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНІ 

ПОСІБНИКИ  
затверджені

ЦМК з ВМО МОЗ 
України

13 (+2)

10 (-3)
з них  

1   національний
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Впровадження результатів наукової  діяльності 

У 2015 р. до Переліку наукової продукції подано 20 заявок 

2015 рік
За останні 

3 роки
Впроваджено 

    52
(19+11+ 52)

 82

В роботу лікувально – 
профілактичних закладів, 

насамперед, 
Дніпропетровської, 

Кіровоградської, 
Херсонської областей

 (згідно наданих 63 актів 
впровадження)

До ПЕРЕЛІКУ наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для 
впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я 

увійшло  у   2015  році  та  за 3  останні роки

20
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НАУКОВІ    ПУБЛІКАЦІЇ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПІВРОБІТНИКІВ АКАДЕМІЇ

✕ Всього за результатами наукових досліджень у 2015  році: 
видано - 18 монографій, 6 (+2)науково-метод. рекомендацій,
                              40 (+21) інформаційних листів;
опубліковано – 1324  наукових робіт, 

                 з них   98  (+19) – статей  та  184  тези за кордоном 

№
 п/п Установа

Кількість
публікацій

у Scopus

Кількість
цитувань
у Scopus

Індекс 
Гірша

(h-індекс)

26 
(було 25)

ДЗ «Дніпропетровська  медична
   академія»

238
 

1 467 16

Рейтинг вузів України 
за даними всесвітньої наукометричної бази Scopus

(станом  на  16.07.2015 року)



які внесені ДАК України до переліку фахових наукових видань
Журнал 

“Медичні 
перспективи”

Журнал 
“Урологія”

Журнал 
“Дерматовенерологія.

Косметологія.
сексопатологія”

Електронний 
журнал 

“Морфологія”

http://urology.dma.dp.ua
www.medpers.dsma.dp.ua

www.morphology.dp.ua 

http://advcd.org/ 

Видання в академії науково-медичних журналів, 

Журнал 
“Здоровье 
ребёнка”

www.mif-ua.com

http://urology.dma.dp.ua/
http://urology.dma.dp.ua/
http://www.medpers.dsma.dp.ua/
http://www.medpers.dsma.dp.ua/
http://www.morphology.dp.ua/
http://www.morphology.dp.ua/
http://advcd.org/
http://advcd.org/
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НАУКОВІ РОЗРОБКИ, ЩО ВИКОНУВАЛИСЬ ТРУДОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ  
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО СЕКТОРА ДЗ ДМА НА ПЛАТНИХ ЗАСАДАХ 

(ГОСПДОГОВІРНІ НДР) У 2013 РОЦІ 

Платні 
наукові послуги

 27  наукових трудових 
колективів (НТК) на кафедрах, 

в яких працює 135 (+2) 
співробітник академії

(56 – штатних співробітники 
      та  79 – внутрішніх сумісників)

4 сертифікованих 
наукових лабораторій

27  НДР, що фінансувалися на підставі госп. договорів (n=220)

10 млн. 585 тис. 597 грн. (+ 3.187.718)  

у    2015 році (станом на 01.12.2015)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

“КЛІНІКА МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ”
• Організовано кафедру ендокринології з 01.09.2015 р.

•  Запроваджено в клінічну та наукову діяльність добове моніторування глюкози 
та артеріального тиску.

•  Відкрито «школу самоконтролю» хворих на цукровий діабет ІІ типу.
•  Закінчено ремонт та технічне переоснащення учбових кімнат.

•Проведено реорганізацію клініко-діагностичної лабораторії з урахуванням 
вимог сучасних стандартів діагностики.

• Отримано ліцензію Центральної державної інспекції з ядерної безпеки на 
функціонування рентгенологічної служби.

•Здійснено ремонт консультативної поліклініки та придбано меблі для учбових 
кімнат та кабінетів лікарів.

• Придбано для офтальмологічних досліджень щільову лампу.
•Отримано дозвіл на функціонування комісії з медичного огляду водіїв з видачею 

відповідних документів.

• За 2015 рік надана консультативна допомога 
71 365 пацієнтам, 

 стаціонарну допомогу отримали 3 182 пацієнти.
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АКАДЕМІЯ ТА ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ 
ПРИДІЛЯЄ УВАГУ СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТУ 

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ПРАЦІ ТА ІНВАЛІДАМ. 

✕ на оздоровлення співробітників і членів їх сімей в 
спортивно-оздоровчому таборі – 280 467 грн.;

✕ на оздоровлення дітей в таборах відпочинку – 
                                                                           8 500 грн.;
✕ на матеріальну допомогу – 129 000 грн.;
✕ на новорічні свята – 51 480 грн.;
✕ на спартакіаду співробітників – 11 000 грн.;
✕ на ветеранів – 25 431 грн.
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В академії функціонує Рада ветеранів, Жіноча рада, університет Золотого 
віку. 

Надається матеріальна допомога, виділяються кошти на проведення Дня 
похилої людини, Дня Перемоги, 8 Березня, новорічні свята.

На виконання планів соціального розвитку у 2015 році із коштів профбюджету  
витрачено    514 278 грн., в тому числі:



У році лікарні
Дніпропетровщини

клінічні бази медичної академії
прийняли більше 5 тис поранених

бійців із зони АТО

Участь співробітників та студентів ДЗ «ДМА МОЗ 
України» щодо підтримки поранених солдат із зони АТО

У волонтерському русі підтримки пораненим із зони АТО
здачі крові

на базі КЗ Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім І І
Мечникова

Гарнізонному Військовому шпиталі «В/ч А4615»…
допомоги дитячому будинку та будинку для людей похилого

віку приймали  участь студенти медичної академії

Робота академії відмічена подякою голови Всеукраїнського союзу 
громадських об’єднань учасників бойових дій, ветеранів військової 

служби та учасників АТО “Всеукраїнський союз”, генерал-полковником 
В.М.Палієм

Активні учасники
волонтерського руху

студенти
Дуюн Світлана, Лісниченко 

Вікторія, Суботня Юлія, 
Ступак Тетяна, Єрьоменко 

Ярослав, Гайда Наталія, 
Горєвая Олена та багато інших
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НАДХОДЖЕННЯ   В  ДЗ “ДМА МОЗ У“
В    2015 РОЦІ  (ГРН.)

(СТАНОМ  НА 10.12.2015)

Підготовка    кадрів 204 218 794

   - за рахунок бюджету (загальний фонд) 75 008 520
   - платне навчання 129 210 274

Інші надходження 14 752 734

   - надання послуг (у сфері культури і спорту, екскурсій, житлово-комун. і 
інших)

11 881 780

   - оренда 2 267 419
   - подарунки 603 535

Наука 12 026 977

   - фундаментальна та прикладні розробки, програми 1 441 380
   - госпрозрахункова 10 585 597

“Клініка медичної академії” 1 493 033

ВСЬОГО
надходжень 232 491 538 грн
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ФІНАНСОВИЙ СТАН  ДЗ “ДМА МОЗ У“
В    2015 РОЦІ

Загальний обсяг виплат працівникам 
академії

86 
млн. грн.

Загальне підвищення заробітної плати 
в середньому 28 %

Премії 7,1 млн. грн.

Матеріальна допомога 1,747 млн. грн.

Індексація заробітної плати 5,954 млн. грн.

Стипендії 17,6 млн. грн.

Індексація стипендії 4,1 млн. грн.

Виплати сиротам 1,5 млн. грн.



ДЯКУЮ  за  УВАГУ

24  Грудня  2015 року


