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У статистичному довіднику представлена узагальнена інформація 

щодо галузевого моніторингу діяльності 15 вищих медичних (фармацевтичного) 

навчальних закладів ІV рівня акредитації та 3 закладів післядипломної освіти 

МОЗ України за 40 основними показниками діяльності у 2013 календарному році.  

Усі показники згруповані за 8 окремими розділами: навчально-методична 

робота, наукова діяльність, кадрова політика, міжнародне, державне та галузеве 

визнання роботи, виховна робота, лікувальна робота, матеріально-технічне 

забезпечення та фінансова і господарська діяльність. У кожній таблиці всі вищі 

навчальні заклади ранжовані у міру зниження величини сумарного за розділом 

показника. 

Наведені рейтингові матриці закладів за кожним показником, групою 

показників і в цілому щодо діяльності закладу. У кожній таблиці результати 

рейтингового оцінювання представлені за шкалою успішності, досконалості 

та конкурентоспроможності: успішна, достатньо успішна, частково успішна 

та проблемна.  

Видання розраховане на керівників вищих навчальних закладів 

та організаторів вищої медичної освіти.  

 

 

 

 
© Міністерство охорони здоров’я України  
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Прийняті скорочення 

 

БДМУ – Буковинський державний медичний університет 

ВНМУ 
– Вінницький національний медичний університет 

імені М.І. Пирогова  

ДМА – Державний заклад «Дніпропетровська медична академія» 

ДНМУ – Донецький національний медичний університет імені М. Горького 

ЗДМУ – Запорізький державний медичний університет 

ІФНМУ 
– Державний вищий навчальний заклад «Iвано-Франкiвський 

національний медичний університет» 

КДМУ 
– Державна установа «Кримський державний медичний університет 

імені С.І. Георгієвського»  

ЗМАПО 
– Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної 

освіти МОЗ України»  

ЛугДМУ – Державний заклад «Луганський державний медичний університет» 

ЛНМУ 
– Львівський національний медичний унiверситет імені Данила 

Галицького 

НМАПО 
– Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика  

НМУ – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця  

НФАУ – Національний фармацевтичний університет  

ОНМУ – Одеський національний медичний університет  

ТДМУ 

– Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України»  

УМСА 
– Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична 

стоматологічна академія»  

ХНМУ – Харківський національний медичний університет  

ХМАПО – Харківська медична академія післядипломної освіти  

  

ВНЗ – вищий навчальний заклад 

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я  

МОН – Міністерства освіти і науки  

ЦМК  
– Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти 

МОЗ України  

ПВС – професорсько-викладацький склад  
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Аспекти підготовки та підвищення кваліфікації медичних та 

фармацевтичних кадрів у ВНЗ IV рівня акредитації та закладах 

післядипломної освіти МОЗ України  

 

Вищі навчальні заклади та заклади післядипломної освіти системи 

МОЗ України беруть активну участь у реалізації реформ сфери охорони здоров’я 

шляхом кадрового забезпечення пілотних регіонів та наукового обґрунтування 

процесу реформування галузі.  

Станом на 01.01.2014 за оперативними даними МОЗ України у вищих 

навчальних закладах IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти, 

підпорядкованих МОЗ України, навчаються за державним замовленням  

25404 осіб. 

За державним замовленням у вищих навчальних закладах та науково-

дослідних установах МОЗ України навчається 819 клінічних ординаторів, 

504 магістри, 1295 аспірантів, 34 докторанти. Кількість лікарів-інтернів, 

які навчаються за державним замовленням – 6901 особа, пройшли підготовку 

72088 слухачів.  

За кошти юридичних та фізичних осіб навчається 24273 майбутніх 

лікарів – громадян України (денна форма), заочно – 13039 осіб, іноземних 

громадян – 24945 осіб.  

У поточному році вжито низку системних заходів щодо поліпшення 

кадрового забезпечення галузі. За рахунок нової ідеології розподілу майже 

у чотири рази (до 1675 осіб), у порівнянні з 2010 роком, збільшилась кількість 

випускників вищих медичних навчальних закладів, які цього року направлені 

на роботу сімейними лікарями. 

З метою усунення існуючих диспропорцій між рівнями надання медичної 

допомоги та сільською місцевістю і містами працевлаштовано до закладів 

охорони здоров’я комунальної та державної форм власності 4,2 тисячі лікарів 

(практично 100 % від загального випуску осіб, які готувались за державним 

замовленням). Більше половини з них скеровано до закладів охорони здоров’я 

сільської місцевості, зокрема центрів первинної медико-санітарної допомоги.  

Натепер в обласних адміністративно-територіальних одиницях 

запроваджуються місцеві програми підготовки медичних працівників (м. Київ, 

Донецька. Дніпропетровська та Вінницька області) у вищих медичних 

навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України та поліпшення 

їх соціального захисту, створюються навчально-практичні центри первинної 

медико-санітарної допомоги. Також розробляються та оновлюються навчальні 

плани та програми підготовки лікарів-інтернів, зокрема, за спеціальністю 

«Загальна практика – сімейна медицина». 

Авторськими колективами вищих навчальних закладів IV рівня акредитації 

МОЗ України підготовлено до друку понад 70 національних підручників 
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з клінічних та теоретичних дисциплін. У 2013 році отримали гриф Центрального 

методичного кабінету з вищої медичної освіти понад 40 підручників. 

Наукові дослідження, які виконуються у рамках фундаментальних та 

прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, спрямовані 

на розробку нових та удосконалення існуючих методів і засобів профілактики, 

діагностики та лікування найбільш поширених та соціально значущих 

захворювань. Результати цих досліджень впливають на якість надання медичної 

допомоги населенню та процеси реформування сфери охорони здоров’я через 

підготовку науково обґрунтованих заходів.  

Ці дослідження здійснюються у 22 науково-дослідних установах, наукових 

підрозділах вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів 

післядипломної освіти МОЗ України відповідно до наказу МОЗ України 

від 29.01.2013 № 61 «Про затвердження переліку наукових досліджень та 

розробок, які виконуватимуться у 2013 році». 

Всього у 2013 році виконувалося 216 наукових робіт, з них 

33 фундаментальних та 183 прикладних наукових досліджень. 

Пріоритетними являлися також наукові дослідження у сфері новітніх 

біотехнологій (зокрема, розробка фармакологічних препаратів метаболічної дії з 

використанням нанотехнологій, удосконалення новітніх технологій мінімальної 

інвазивної та ендоскопічної хірургії, протонно-променева терапія 

онкозахворювань, тканинна та клітинна інженерія, розробка засад 

нанотоксикології, розвиток ядерної медицини), імунопрофілактики інфекційних 

хвороб; профілактики онкологічних захворювань та раннього виявлення 

передракової патології. 

Міжнародне науково-технічне співробітництво здійснювалося як на 

міждержавному рівні, так і на рівні договорів між науковими установами, 

навчальними закладами, факультетами, окремими кафедрами, клініками, 

лабораторіями, центрами, госпіталями, фірмами тощо. 

Основними формами міжнародного співробітництва є участь вітчизняних 

вчених у роботі міжнародних організацій, створення та реалізація спільних 

наукових проектів, стажування на базах профільних наукових центрів, установ, 

клінік тощо, участь у роботі міжнародних конгресів, з‘їздів, симпозіумів, 

конференцій, обмін науковими та інформаційними виданнями, взаємодопомога 

при розробці та впровадженні в практику нових методів діагностики, лікування 

та профілактики найбільш поширених та соціально значущих захворювань,  

а також нових або удосконалених технологій організації медичної допомоги та 

управління охорони здоров’я.  
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Перспективні напрями поліпшення кадрового забезпечення сфери охорони 

здоров’я та якості підготовки та використання медичних 

та фармацевтичних кадрів  

Перспективними напрямами поліпшення кадрового забезпечення сфери 

охорони здоров’я та якості підготовки та використання медичних 

та фармацевтичних кадрів є:  

поліпшення соціального захисту медичних та фармацевтичних 

працівників; 

першочергове укомплектування лікарями закладів охорони здоров’я 

первинної ланки та системи екстреної медичної допомоги; 

удосконалення системи державного розподілу випускників вищих 

медичних навчальних закладів з метою забезпечення комплексу кадрових потреб 

закладів охорони здоров’я у регіонах; 

оновлення галузевих стандартів вищої медичної освіти на основі 

компетентнісного підходу; 

удосконалення підготовки лікарів-інтернів та студентів старших курсів 

медичних вишів з питань надання невідкладної та медико-психологічної 

допомоги при надзвичайних станах та у особливий період; 

посилення ролі студентського самоврядування та громадських об’єднань 

у діяльності вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів; 

відновлення взаємодовіри та взаємоповаги між усіма учасниками 

навчально-виховного процесу; 

удосконалення системи підсумкової та державної атестації – забезпечення 

прозорості та об’єктивності, упередження можливих корупційних дій; 

удосконалення організації роботи баз стажування лікарів-інтернів 

та практики для студентів відповідно до наказу МОЗ України від 27.12.2013 

№ 1145 «Про поліпшення організації роботи баз стажування лікарів-інтернів»; 

подальший моніторинг рейтингових показників діяльності вищих 

навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти 

МОЗ України відповідно до наказу МОЗ України від 22.11.2013 № 1000 

«Про рейтингове оцінювання діяльності вищих навчальних закладів IV рівня 

акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України»;  

створення інформаційної системи підтримки єдиної галузевої освітньої 

мережі у сфері вищої медичної та фармацевтичної освіти відповідно до наказу 

МОЗ України від 19.08.2013 № 736 «Про створення інформаційної системи 

підтримки єдиної галузевої освітньої мережі»; 

розробка та оновлення наскрізних програм підготовки лікарів відповідно 

до потреб сфери охорони здоров’я; 
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модернізація навчально-методичного забезпечення навчального процесу 

з розвитком інтерактивних технологій навчання; 

подальше створення та удосконалення діяльності навчально-методичних 

тренінгових центрів для практичної підготовки студентів у вищих медичних 

навчальних закладах та закладах охорони здоров’я; 

створення центрів дистанційної освіти в усіх вищих медичних навчальних 

закладах IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти з метою 

забезпечення безперервного професійного розвитку медичних 

та фармацевтичних працівників відповідно до потреб закладів охорони здоров’я.  
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Пояснювальна записка  

 

З метою належної організації узагальнення результатів оцінки різних 

аспектів діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, закладів 

післядипломної освіти МОЗ України наказом МОЗ України від 22 листопада 

2013 року № 1000 «Про рейтингове оцінювання діяльності вищих навчальних 

закладів ІV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України» 

підпунктом 1.1. пункту 1 було затверджено показники Галузевого рейтингу 

діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, закладів 

післядипломної освіти МОЗ України за основними напрямами роботи 

за календарний рік. 

Відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього наказу на Департамент роботи 

з персоналом, освіти та науки МОЗ України та Центр тестування було покладено 

обов’язки, щодо визначення галузевого рейтингу відповідно до показників 

та методики, затверджених підпунктами 1.1 – 1.4 пункту 1 наказу. 

Центром тестування проведено збір та обробку даних (показників 

та матеріалів, що подаються разом із показниками), поданих ВНЗ ІV рівня 

акредитації та закладами післядипломної освіти МОЗ України.   

За результатами проведеного аналізу поданих даних за 2013 календарний 

рік здійснено моніторинг діяльності вищих навчальних закладів ІV рівня 

акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України за 40 показниками: 

Навчально-методична робота  

1. Число виданих за звітний рік підручників з грифом МОН України, 

МОЗ України та ЦМК МОЗ України на 100 посад ПВС, у тому числі 

англійською мовою. 

2. Кількість суб’єктів навчання вищих навчальних закладів IV рівня 

акредитації, закладів післядипломної освіти МОЗ України (далі –

ВНЗ МОЗ України), які не склали ліцензійні інтегровані іспити («Крок 1», 

«Крок 2», «Крок 3»), на 100 суб’єктів навчання (подається ДО «Центр 

тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів 

підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я 

України»). 

3. Кількість суб’єктів навчання ВНЗ МОЗ України – іноземних громадян, 

які не склали ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2», як складову державної 

атестації та не отримали диплом, на 100 суб’єктів навчання (подається ДО 

«Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою 

напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони 

здоров’я України»). 

4. Кількість студентів та інших суб’єктів навчання закладу, які стали 

призерами студентських міжнародних та державних предметних олімпіад, 

міжвузівських конференцій студентів та молодих вчених, на 100 осіб, 

які навчаються. 
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Наукова діяльність 

1. Отримано патентів на винахід на 100 посад ПВС. 

2. Число затверджених Департаментом атестації кадрів МОН України 

(далі – ДАК України) кандидатських та докторських дисертацій працівникам, 

аспірантам та пошукачам ВНЗ МОЗ України на 100 посад ПВС. 

3. Число опублікованих статей у зарубіжних наукових виданнях 

на 100 посад ПВС. 

4. Індекс Хірша (h-індекс) ВНЗ МОЗ України за показниками 

наукометричної бази даних Scopus Національної бібліотеки 

ім. В.І. Вернадського.  

5. Число госпрозрахункових наукових тем, що виконується 

у ВНЗ МОЗ України на 100 посад ПВС. 

Кадрова політика 

1. Число професорів, які працюють у закладі за основним місцем роботи, 

на 100 осіб ПВС. 

2. Число доцентів, які працюють у закладі за основним місцем роботи, 

на 100 осіб ПВС. 

3. Питома вага осіб – кандидатів та докторів наук, які не досягли 

пенсійного віку, серед осіб ПВС. 

4. Питома вага осіб – викладачів без наукового ступеня, які працюють 

більше трьох років, серед осіб ПВС. 

5. Питома вага випускних кафедр, які очолюються особами без наукового 

ступеня доктора наук. 

Міжнародне, державне та галузеве визнання роботи 

1. Число осіб, яким за звітний період присвоєно звання заслужених діячів 

та працівників, присуджено державні премії України, іменні премії 

Національної академії медичних наук України (далі – НАМН України) 

чи Національної академії наук України (далі – НАН України), обраних 

до державних академій (НАН України, НАМН України, Національної академії 

педагогічних наук України), на 100 посад ПВС. 

2. Число отриманих ВНЗ МОЗ України нагород та відзнак 

на міжнародних і державних освітянських виставках, на 100 посад ПВС. 

3. Кількість іноземних закладів-партнерів, з якими ВНЗ МОЗ України 

укладено офіційні угоди про співпрацю у сфері освітньої та наукової 

діяльності, на 100 посад ПВС. 

4. Число науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів 

ВНЗ МОЗ України, направлених за кордон на навчання або стажування 

відповідно до програм двостороннього та багатостороннього міжнародного 

обміну, на 100 осіб, які навчаються. 

5. Чисельність науково-педагогічних працівників ВНЗ МОЗ України, 

які є членами науково-методичних комісій, координаційних рад МОН України, 

МОЗ України та експертних комісій ДАК України,  на 100 посад ПВС.  
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Виховна робота 

1. Чисельність студентів-призерів спортивних змагань (Олімпійські ігри, 

чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи 

серед студентів, чемпіонати України, універсіади України, студентські 

олімпіади серед студентів) на 100 осіб, які навчаються. 

2. Кількість заходів, проведених за участі студентів – учасників 

волонтерського руху, на 100 осіб, що навчаються. 

3. Чисельність студентів-призерів мистецьких та творчих конкурсів, 

змагань КВК, проведених на рівні міста та області, на 100 осіб, які навчаються. 

4. Число пропущених без поважних причин академічних годин лекцій, 

практичних та семінарських занять на 100 осіб, які навчаються.  

5. Кількість проведених заходів, присвячених знаменним подіям, 

національно-культурним традиціям, провідним вченим, політичним діячам, 

пам’ятним подіям закладу, на 100 осіб денної форми навчання. 

Лікувальна робота 

1. Кількість університетських клінік, які є у складі ВНЗ МОЗ України. 

2. Кількість оперативних втручань, проведених науково-педагогічними 

працівниками клінічних кафедр, де проводяться оперативні втручання. 

3.Кількість проведених консультацій науково-педагогічними 

працівниками клінічних кафедр, які здійснюють консультативну роботу. 

4. Кількість виданих методичних рекомендацій та інформаційних листів 

з грифом Українського центру наукової медичної інформації та патентно-

ліцензійної роботи МОЗ України (на 100 посад ПВС). 

5. Кількість викладачів закладу, які працюють позаштатними 

спеціалістами МОЗ України, Міністерства охорони здоров’я АР Крим 

та структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської 

та Севастопольської міських державних адміністрацій, на 100 посад ПВС. 

6. Кількість нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної 

роботи, включених до Галузевого Реєстру нововведень МОЗ України 

на 100 посад ПВС. 

Матеріально-технічне забезпечення 

1. Кількість навчальних місць у навчально-треннінгових центрах 

або відповідних підрозділах ВНЗ МОЗ України на 100 осіб, які навчаються. 

2. Забезпеченість гуртожитками іногородніх суб’єктів навчання  

на 100 іногородніх осіб, які навчаються у ВНЗ МОЗ України. 

3. Забезпеченість комп’ютерами, що використовуються у навчальному 

процесі, підключеними до мережі Інтернет, на 100 осіб, які навчаються 

у ВНЗ МОЗ України. 

4. Забезпеченість місцями колективного використання електронних 

інформаційних ресурсів (електронні читальні зали з вільним безпровідним 

інтернет-доступом) на 100 осіб, які навчаються у ВНЗ МОЗ України. 

5. Відсоток забезпечення сучасними підручниками (виданими за останні 

5 років) на 1 суб’єкта навчання. 



12 

Фінансова і господарська діяльність 

1. Надходження коштів за спеціальним фондом, одержаних від плати 

за послуги на 100 посад ПВС. 

2. Уведено у дію нових / відремонтованих / реконструйованих площ 

навчальних, господарських (у т.ч. гуртожитки) та наукових приміщень (кв. м) 

на 100 осіб, які навчаються. 

3. Сума надходжень, отриманих у якості грантів на 100 посад ПВС. 

4. Сума коштів, витрачених на придбання навчального, наукового 

та лікувально-діагностичного обладнання, на 100 посад ПВС. 

5. Сума надходжень за спеціальним фондом, отриманих за проведення 

наукових досліджень, які пройшли державну реєстрацію в установленому 

порядку, на 1 посаду ПВС. 

Для здійснення аналізу було створено базу даних, яка дозволяє 

автоматизувати розрахунок величин показників за відповідними формулами, 

що вказані в Методичних рекомендаціях.  

З метою уніфікації форм подачі даних (показників та матеріалів, 

що подаються разом із показниками) для визначення галузевого рейтингу були 

сформовані зразки таблиць до пунктів 1 – 63 дод. 5 наказу МОЗ України 

від 22.11.2013 № 1000 та викладено на офіційному сайті Центру тестування – 

testcentr.org.ua.  

Перед введенням даних для подальшого обрахування було здійснено 

перевірку достовірності даних (верифікація) за зовнішніми офіційними 

та іншими джерелами інформації.  

Так, показник «Число виданих за звітний рік підручників з грифом 

МОН України, МОЗ України та ЦМК МОЗ України на 100 ПВС, у тому числі 

англійською мовою» перевірявся згідно поданих копій завірених сторінок, які 

містять інформацію про назву, гриф та рік видання підручника. У випадку 

відсутності сторінок, що містили таку інформацію, було здійснено перевірку 

вихідних даних підручників на веб-сайтах видавництв.  

Показник «Індекс Хірша (h-індекс) ВНЗ МОЗ України за показниками 

наукометричної бази даних Scopus Національної бібліотеки 

ім. В.І. Вернадського» перевірявся згідно з даними наукометричної бази даних 

Scopus Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського станом на 27.01.2014 

(офіційний сайт: http://jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/).  

Показник «Відсоток забезпечення сучасними підручниками (виданими 

за останні 5 років) на 1 суб’єкта навчання» перевірявся відповідно до даних 

наданих ЦМК МОЗ України щодо забезпеченості підручниками студентів 

ВНЗ МОЗ України станом на 01.09.2013 (на підставі поданих звітів ВНЗ 

МОЗ України до ЦМК МОЗ України). 

Під час аналізу даних були виявлені показники, які в результаті 

їх обрахування давали не об’єктивну оцінку («вискакуючі» варіанти). В наслідок 

чого, було проведено валідизацію та гомогенізацію таких показників (Додаток 1). 

Вказані методи валідизації, сприяють об’єктивній оцінці діяльності ВНЗ.  

http://jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/
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Вищі навчальні заклади IV рівня акредитації МОЗ України крім Галузевого 

рейтингу МОЗ України беруть участь у Рейтингу ВНЗ МОН України, Рейтингу 

ЮНЕСКО «Топ-200 Україна» 2013, які сформовано на підставі інформативної 

бази, що надається суб’єктами ранжування. У Додатку 2 представлено 

порівняльний аналіз рейтингів за критеріями їх ранжування та порівняльна 

таблиця результатів вищевказаних рейтингів.  
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Результати ранжування ВНЗ ІV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України 

за розділами у 2013 році  

 

РАНГОВЕ 
МІСЦЕ 

ЗАГАЛЬНЕ 
РАНГОВЕ 

МІСЦЕ  
ВНЗ 

РАНГОВЕ МІСЦЕ ВНЗ ЗА РОЗДІЛОМ 

НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНА 

РОБОТА 

НАУКОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

КАДРОВА 
ПОЛІТИКА 

МІЖНАРОДНЕ, 
ДЕРЖАВНЕ 

ТА ГАЛУЗЕВЕ 
ВИЗНАННЯ РОБОТИ 

ВИХОВНА 
РОБОТА 

ЛІКУВАЛЬНА 
РОБОТА 

МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВА І 
ГОСПОДАРСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

1 ТДМУ ЗМАПО ТДМУ ТДМУ НМУ НМУ ХНМУ ВНМУ ІФНМУ 

2 НМУ НМУ ЛНМУ НФАУ НМАПО ДНМУ ДНМУ ТДМУ ВНМУ 

3 ЗМАПО ЛНМУ НМАПО НМАПО ТДМУ УМСА ЗМАПО ІФНМУ ЗДМУ 

4 ЛНМУ ТДМУ ДНМУ ЗМАПО ЛНМУ ЛНМУ ОНМУ НМУ БДМУ 

5 НМАПО ОНМУ НФАУ ХМАПО ДНМУ ТДМУ НМУ ЛНМУ ТДМУ 

6 ДНМУ ЗДМУ ВНМУ УМСА ІФНМУ БДМУ НМАПО ДМА НМУ 

7 ЗДМУ ДМА НМУ ЗДМУ ЛугДМУ ВНМУ ХМАПО УМСА ДМА 

8 ОНМУ ХНМУ ЛугДМУ ЛНМУ ХМАПО ІФНМУ БДМУ ЗМАПО НФАУ 

9 НФАУ НМАПО ЗДМУ ДНМУ ВНМУ КДМУ КДМУ БДМУ ОНМУ 

10 ХНМУ БДМУ ЗМАПО ХНМУ НФАУ НФАУ ІФНМУ НФАУ ХМАПО 

11 ВНМУ ІФНМУ КДМУ НМУ ОНМУ ОНМУ ЗДМУ ДНМУ УМСА 

12 ДМА ВНМУ ІФНМУ ВНМУ ЗДМУ ХМАПО УМСА ЗДМУ ДНМУ 

13 УМСА КДМУ БДМУ ДМА ХНМУ ЗДМУ ВНМУ ЛугДМУ ЛугДМУ 

14 ІФНМУ ДНМУ ДМА ОНМУ ДМА ДМА ДМА ХНМУ ХНМУ 

15 БДМУ УМСА ОНМУ ЛугДМУ УМСА ХНМУ ЛНМУ КДМУ КДМУ 

16 ХМАПО ЛугДМУ ХМАПО БДМУ КДМУ ЛугДМУ НФАУ ОНМУ НМАПО 

17 ЛугДМУ НФАУ ХНМУ ІФНМУ ЗМАПО НМАПО ЛугДМУ НМАПО ЛНМУ 

18 КДМУ ХМАПО УМСА КДМУ БДМУ ЗМАПО ТДМУ ХМАПО ЗМАПО 
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Позиціонування ВНЗ за результатами рейтингового оцінювання 

діяльності ВНЗ ІV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України за 2013 рік  
         

 Умовні позначення: УСПІШНА 
ДОСТАТНЬО 

УСПІШНА 

ЧАСТКОВО 

УСПІШНА 
ПРОБЛЕМНА   

         

ВНЗ 
СУМАРНИЙ 
ПОКАЗНИК 

СУМАРНИЙ ПОКАЗНИК ЗА РОЗДІЛОМ  

НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНА 

РОБОТА 

НАУКОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

КАДРОВА 
ПОЛІТИКА 

МІЖНАРОДНЕ, 
ДЕРЖАВНЕ ТА 

ГАЛУЗЕВЕ 
ВИЗНАННЯ 

РОБОТИ 

ВИХОВНА 
РОБОТА 

ЛІКУВАЛЬНА 
РОБОТА 

МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВА І 
ГОСПОДАРСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

ТДМУ 21,71904 2,35667 2,85739 3,39647 2,57325 2,50825 2,70171 3,06380 2,49989 

НМУ 21,40298 2,40135 2,51683 2,41778 2,74092 3,20114 3,25510 3,00979 2,49989 

ЗМАПО 21,17137 2,70089 2,49914 2,86385 2,41650 2,46265 3,30478 2,37457 2,49947 

ЛНМУ 20,60497 2,39039 2,67477 2,58841 2,56251 2,56647 2,89869 2,60349 2,49947 

НМАПО 19,98889 1,98770 2,55844 2,91466 2,65205 2,46265 3,21622 1,96668 2,49968 

ДНМУ 19,72370 1,77813 2,52678 2,50714 2,53922 2,89017 3,36071 2,35308 2,49968 

ЗДМУ 19,64612 2,12890 2,50903 2,59964 2,49239 2,47190 2,97143 2,20134 2,50011 

ОНМУ 19,59974 2,26421 2,46522 2,21922 2,49560 2,48144 3,28627 2,07698 2,49989 

НФАУ 19,50888 1,57051 2,52135 3,34548 2,49614 2,47696 2,85264 2,35909 2,49989 

ХНМУ 19,47734 1,99368 2,42527 2,46222 2,49432 2,46265 3,43689 2,12630 2,49968 

ВНМУ 19,38847 1,84739 2,51789 2,29648 2,49806 2,49432 2,92886 3,10697 2,50032 

ДМА 19,25159 2,06992 2,48064 2,25622 2,46554 2,47094 2,91363 2,49336 2,49989 

УМСА 19,11249 1,71724 2,39801 2,74548 2,41950 2,58116 2,96629 2,43664 2,49968 

ІФНМУ 19,01391 1,85597 2,49422 1,92631 2,53542 2,48746 2,97865 3,04663 2,50043 

БДМУ 18,80560 1,91105 2,48883 2,07619 2,41307 2,50515 3,04225 2,36892 2,50011 

ХМАПО 18,50161 1,44861 2,45655 2,74813 2,51538 2,47629 3,05254 1,92358 2,49989 

ЛугДМУ 18,33366 1,68277 2,51310 2,21829 2,51549 2,46500 2,80397 2,13172 2,49968 

КДМУ 17,69308 1,80919 2,49882 1,34827 2,41714 2,48375 3,02140 2,11073 2,49968 
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Рейтингова оцінка ВНЗ за основними показниками з розділу  

Навчально-методична робота  

ВНЗ 

Число виданих за звітний 

рік підручників з грифом 

МОН України, МОЗ України 

та ЦМК МОЗ України на 

100 посад ПВС, в тому числі 

англійською мовою. 

Кількість суб’єктів 

навчання ВНЗ МОЗ 

України, які не склали 

ліцензійні інтегровані 

іспити («Крок-1», «Крок-

2», «Крок-3») на 100 

складавших 

Кількість суб’єктів навчання – 

громадян іноземних держав  

ВНЗ МОЗ України, які не 

склали ліцензійний 

інтегрований іспит «Крок-2», 

як складову державної 

атестації та не отримали 

диплом, на 100 складавших 

Кількість студентів та інших 

суб’єктів навчання закладу, які 

стали призерами студентських 

міжнародних та державних 

предметних олімпіад, 

міжвузівських конференцій 

студентів та молодих вчених на 100 

осіб, які навчаються 

ЗМАПО 0,9883 0,57868 0,67522 0,45869 

НМУ 0,88107 0,5266 0,50011 0,49357 

ЛНМУ 0,8905 0,50011 0,49989 0,49989 

ТДМУ 0,84032 0,5266 0,50043 0,48932 

ОНМУ 0,76807 0,49957 0,50043 0,49614 

ЗДМУ 0,49882 0,64964 0,50118 0,47926 

ДМА 0,51492 0,55875 0,50011 0,49614 

ХНМУ 0,49357 0,45869 0,50011 0,54131 

НМАПО 0,60071 0,43138 0,49692 0,45869 

БДМУ 0,5266 0,32226 0,49357 0,56862 

ІФНМУ 0,37564 0,49989 0,50118 0,47926 

ВНМУ 0,43138 0,08526 0,47926 0,85149 

КДМУ 0,13844 0,69107 0,50043 0,47926 

ДНМУ 0,11893 0,67295 0,50118 0,48508 

УМСА 0,28457 0,43138 0,50011 0,50118 

ЛугДМУ 0,09268 0,50043 0,50011 0,58956 

НФАУ 0,07115 0,49989 0,49957 0,49989 

ХМАПО 0,14851 0,47926 0,36215 0,45869 
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Наукова діяльність 

 

ВНЗ 

Отримано 

патентів на 

винахід на 100 

посад ПВС 

Число затверджених ДАК 

МОН України 

кандидатських та 

докторських дисертацій 

працівникам, аспірантам та 

пошукачам ВНЗ МОЗ 

України на 100 посад ПВС 

Число опублікованих 

статей у зарубіжних 

наукових виданнях на 

100 посад ПВС 

Індекс Хірша (h-індекс) 

ВНЗ МОЗ України за 

показниками 

наукометричної бази даних 

Scopus Національної 

бібліотеки ім. В.І. 

Вернадського 

Число 

госпрозрахункових 

наукових тем, що 

виконується у ВНЗ 

МОЗ України на 100 

посад ПВС 

ТДМУ 0,49882 0,86156 0,50386 0,49957 0,49357 

ЛНМУ 0,50043 0,67295 0,49882 0,50643 0,49614 

НМАПО 0,49957 0,48932 0,51068 0,50011 0,55875 

ДНМУ 0,50386 0,51068 0,50118 0,51492 0,49614 

НФАУ 0,49357 0,50011 0,50118 0,49989 0,5266 

ВНМУ 0,51492 0,51068 0,49989 0,49882 0,49357 

НМУ 0,50118 0,48508 0,50011 0,50386 0,5266 

ЛугДМУ 0,51492 0,50118 0,50386 0,49957 0,49357 

ЗДМУ 0,49614 0,51492 0,49882 0,49957 0,49957 

ЗМАПО 0,50386 0,49882 0,50043 0,49614 0,49989 

КДМУ 0,49882 0,48932 0,50011 0,49989 0,51068 

ІФНМУ 0,49614 0,50011 0,49957 0,49957 0,49882 

БДМУ 0,50643 0,48508 0,50386 0,49989 0,49357 

ДМА 0,49357 0,48932 0,49614 0,50043 0,50118 

ОНМУ 0,49614 0,47926 0,49614 0,50011 0,49357 

ХМАПО 0,49957 0,45869 0,49882 0,49957 0,49989 

ХНМУ 0,49882 0,43138 0,49882 0,50011 0,49614 

УМСА 0,50043 0,39929 0,49882 0,49957 0,49989 
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Кадрова політика  

 

ВНЗ 

Число професорів, які 

працюють у закладі за 

основним місцем 

роботи, на 100 осіб 

ПВС 

Число доцентів, які 

працюють у закладі за 

основним місцем 

роботи, на 100 осіб 

ПВС 

Питома вага осіб 

кандидатів та докторів 

наук допенсійного віку 

серед ПВС 

Питома вага осіб - 

викладачів без 

наукового ступеню 

серед  ПВС, які 

працюють у ВНЗ 

більше 3-ьох років 

Питома вага 

випускних кафедр, 

які очолюються 

особами без 

наукового ступеня 

доктора наук 

ТДМУ 0,50043 0,50043 0,97516 0,94121 0,47926 

НФАУ 0,49989 0,52074 0,92885 0,88107 0,51492 

НМАПО 0,55875 0,50043 0,33752 0,88107 0,63689 

ЗМАПО 0,55875 0,49957 0,54131 0,76807 0,49614 

ХМАПО 0,54131 0,50118 0,39929 0,80592 0,50043 

УМСА 0,50043 0,49957 0,61245 0,49614 0,63689 

ЗДМУ 0,48932 0,49882 0,51068 0,60071 0,50011 

ЛНМУ 0,48932 0,49957 0,54131 0,42132 0,63689 

ДНМУ 0,50643 0,51068 0,58956 0,39929 0,50118 

ХНМУ 0,49957 0,49614 0,47926 0,35036 0,63689 

НМУ 0,49957 0,49957 0,35036 0,43138 0,63689 

ВНМУ 0,48508 0,50118 0,47926 0,19408 0,63689 

ДМА 0,49882 0,48932 0,30893 0,32226 0,63689 

ОНМУ 0,49882 0,49989 0,18249 0,55875 0,47926 

ЛугДМУ 0,49614 0,49989 0,67295 0,50118 0,04813 

БДМУ 0,49882 0,49989 0,49989 0,50643 0,07115 

ІФНМУ 0,49357 0,49957 0,28457 0,0117 0,63689 

КДМУ 0,48508 0,49882 0,30893 0,02772 0,02772 
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Міжнародне, державне та галузеве визнання роботи 

 

ВНЗ 

Число осіб, яким за звітний 

період присвоєно звання 

заслужених діячів та 

працівників, присуджено 

державні премії України, 

іменні премії НАМН 

України чи НАН України, 

обраних до державних 

академій (НАН України, 

НАМН України чи НАПН 

України) на 100 посад ПВС 

Число 

отриманих 

ВНЗ МОЗ 

України 

нагород та 

відзнак на 

міжнародних і 

державних 

освітянських 

виставках, на 

100 посад ПВС 

Кількість іноземних 

закладів-партнерів, з 

якими ВНЗ МОЗ 

України укладено 

офіційні угоди про 

співпрацю у сфері 

освітньої та наукової 

діяльності на 100 посад 

ПВС 

Число науково-

педагогічних працівників, 

студентів та аспірантів 

ВНЗ МОЗ України, 

направлених за кордон на 

навчання або стажування 

відповідно до програм 

двостороннього та 

багатостороннього 

міжнародного обміну на 

100 осіб, які навчаються 

Чисельність науково-

педагогічних 

працівників ВНЗ МОЗ 

України, які є 

членами науково-

методичних комісій, 

координаційних рад 

МОН України, МОЗ 

України та 

експертних комісій 

ДАК України 

НМУ 0,55875 0,63689 0,54131 0,50011 0,50386 

НМАПО 0,61245 0,54131 0,49957 0,49882 0,49989 

ТДМУ 0,55875 0,50011 0,49989 0,51492 0,49957 

ЛНМУ 0,55875 0,50386 0,49989 0,49989 0,50011 

ДНМУ 0,52074 0,49614 0,50043 0,52074 0,50118 

ІФНМУ 0,49614 0,54131 0,49957 0,49882 0,49957 

ЛугДМУ 0,52074 0,49614 0,49989 0,49882 0,49989 

ХМАПО 0,52074 0,49614 0,49957 0,49882 0,50011 

ВНМУ 0,50043 0,49614 0,50118 0,50043 0,49989 

НФАУ 0,49614 0,49882 0,50118 0,49989 0,50011 

ОНМУ 0,50043 0,49614 0,50011 0,49882 0,50011 

ЗДМУ 0,49614 0,49614 0,50011 0,50011 0,49989 

ХНМУ 0,50043 0,49357 0,49882 0,49882 0,50011 

ДМА 0,46608 0,49882 0,49957 0,50118 0,49989 

УМСА 0,42132 0,49882 0,49989 0,49989 0,49957 

КДМУ 0,42132 0,49614 0,49989 0,49989 0,49989 

ЗМАПО 0,42132 0,49614 0,49957 0,49957 0,49989 

БДМУ 0,42132 0,49614 0,49614 0,49957 0,49989 
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Виховна робота  

 

ВНЗ 

Чисельність студентів-

призерів спортивних 

змагань (Олімпійські ігри, 

чемпіонати Світу, Європи, 

Всесвітні Універсіади, 

чемпіонати України, 

Універсіади України, 

студентські олімпіади) на 

100 осіб, які навчаються 

Кількість заходів за 

участю студентів – 

учасників 

волонтерського руху 

на 100 осіб, що 

навчаються 

Чисельність 

студентів-призерів 

мистецьких та 

творчих конкурсів, 

змагань КВК  не 

нижче міського та 

обласного рівнів на 

100 осіб, які 

навчаються 

Число 

пропущених без 

поважних причин 

академічних годин 

лекцій, 

практичних та 

семінарських 

занять на 100 осіб, 

які навчаються у 

ВНЗ МОЗ України 

Кількість проведених 

заходів, присвячених 

знаменним подіям, 

національно-

культурним традиціям, 

провідним вченим, 

політичним діячам, 

пам’ятним подіям 

закладу на 100 осіб 

денної форми 

навчання 

НМУ 0,5266 0,69107 0,91474 0,50011 0,56862 

ДНМУ 0,84032 0,54996 0,50043 0,49989 0,49957 

УМСА 0,51068 0,52074 0,54996 0,49989 0,49989 

ЛНМУ 0,49614 0,50043 0,50118 0,50011 0,56862 

ТДМУ 0,50011 0,50118 0,50643 0,50011 0,50043 

БДМУ 0,50118 0,49882 0,50386 0,50011 0,50118 

ВНМУ 0,49882 0,49614 0,50043 0,50011 0,49882 

ІФНМУ 0,49357 0,49614 0,49882 0,50011 0,49882 

КДМУ 0,49882 0,49614 0,48932 0,49989 0,49957 

НФАУ 0,49357 0,49357 0,49357 0,50011 0,49614 

ОНМУ 0,49357 0,49882 0,48508 0,50011 0,50386 

ХМАПО 0,49614 0,49882 0,48508 0,50011 0,49614 

ЗДМУ 0,49357 0,49357 0,48508 0,50011 0,49957 

ДМА 0,49357 0,49357 0,48508 0,49989 0,49882 

ХНМУ 0,49357 0,49357 0,47926 0,50011 0,49614 

ЛугДМУ 0,49357 0,49614 0,47926 0,49989 0,49614 

НМАПО 0,49357 0,49357 0,47926 0,50011 0,49614 

ЗМАПО 0,49357 0,49357 0,47926 0,50011 0,49614 
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Лікувальна робота 

 

ВНЗ 

Кількість 

університетськи

х клінік та їх 

потужність у 

складі ВНЗ МОЗ 

України 

Кількість 

оперативних 

втручань, 

проведених 

науково-

педагогічними 

працівниками 

клінічних 

кафедр, де 

проводяться 

оперативні 

втручання 

Кількість 

консультацій, 

проведених 

науково-

педагогічним 

працівниками 

клінічних кафедр, 

які здійснюють 

консультативну 

роботу 

Кількість виданих 

методичних 

рекомендацій та 

інформаційних 

листів з грифом 

Українського 

центру наукової 

медичної 

інформації та 

патентно-

ліцензійної роботи 

МОЗ України на 

100 посад ПВС 

Кількість викладачів 

закладу, які працюють 

позаштатними 

спеціалістами МОЗ 

України Міністерства 

охорони здоров’я АР 

Крим та структурних 

підрозділів з питань 

охорони здоров’я 

обласних (міських) 

державних адміністрацій 

на 100 посад ПВС 

Кількість 

нововведень з 

лікувально-

діагностичної та 

профілактичної 

роборти, 

включених у 

Галузевий Реєстр 

нововведень МОЗ 

України на 100 

посад 

ХНМУ 0,96523 0,50011 0,49989 0,47926 0,49357 0,49882 

ДНМУ 0,81751 0,50118 0,50011 0,52074 0,50043 0,52074 

ЗМАПО 0,32226 0,50043 0,50011 0,62436 0,58956 0,76807 

ОНМУ 0,81751 0,50011 0,49989 0,46608 0,49882 0,50386 

НМУ 0,49357 0,49989 0,49989 0,50011 0,49357 0,76807 

НМАПО 0,32226 0,49989 0,49989 0,67295 0,66248 0,55875 

ХМАПО 0,49357 0,50011 0,50011 0,49957 0,55875 0,50043 

БДМУ 0,49357 0,49989 0,50011 0,49882 0,54996 0,49989 

КДМУ 0,49357 0,49989 0,49989 0,47926 0,49882 0,54996 

ІФНМУ 0,49357 0,49989 0,50011 0,50118 0,49882 0,48508 

ЗДМУ 0,49357 0,50011 0,50011 0,4734 0,51492 0,48932 

УМСА 0,49357 0,49989 0,49989 0,50643 0,46608 0,50043 

ВНМУ 0,49357 0,49989 0,49989 0,45004 0,48932 0,49614 

ДМА 0,49357 0,49989 0,49989 0,49957 0,48932 0,43138 

ЛНМУ 0,49357 0,49957 0,50011 0,46608 0,48932 0,45004 

НФАУ 0,49357  0,49989 0,53392 0,45004 0,37564 

ЛугДМУ 0,32226 0,50011 0,49989 0,48932 0,49882 0,49357 

ТДМУ 0,49357 0,49989 0,49989 0,49957 0,45004 0,25873 
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Матеріально-технічне забезпечення 

 

ВНЗ 

Забезпеченість 

комп’ютерами, що 

використовуються у 

навчальному 

процесі, 

підключеними до 

мережі Internet на 

100 осіб, які 

навчаються у ВНЗ 

МОЗ України 

Забезпеченість місцями 

колективного використання 

електронних інформаційних 

ресурсів (електронні читальні 

зали з вільним безпровідним 

інтернет-доступом)  на 100, 

які навчаються у ВНЗ МОЗ 

України 

Забезпеченість 

гуртожитками 

іногородніх суб’єктів 

навчання на 100 

іногородніх осіб, які 

навчаються у ВНЗ 

МОЗ України 

Кількість 

навчальних місць у 

навчально-

треннінгових 

центрах або 

відповідних 

підрозділах ВНЗ 

МОЗ України на 100 

осіб, які навчаються 

Відсоток 

забезпечення 

сучасними 

підручниками 

(виданими за 

останні 5 років) на 1 

суб’єкта навчання 

ВНМУ 0,50643 0,9883 0,49989 0,61245 0,49989 

ТДМУ 0,60071 0,92232 0,49989 0,54131 0,49957 

ІФНМУ 0,49989 0,9883 0,50011 0,55875 0,49957 

НМУ 0,50043 0,9883 0,49989 0,52074 0,50043 

ЛНМУ 0,49614 0,60071 0,50011 0,50643 0,50011 

ДМА 0,50118 0,49357 0,49989 0,49882 0,49989 

УМСА 0,49614 0,44125 0,50011 0,49957 0,49957 

ЗМАПО 0,47926 0,47926 0,49989 0,44125  

БДМУ 0,50011 0,23193 0,49989 0,63689 0,50011 

НФАУ 0,49882 0,45004 0,49989 0,41044 0,49989 

ДНМУ 0,50118 0,41044 0,50011 0,44125 0,50011 

ЗДМУ 0,49957 0,23193 0,49989 0,46608 0,50386 

ЛугДМУ 0,54131 0,08526 0,50011 0,50386 0,50118 

ХНМУ 0,49882 0,12811 0,49989 0,49957 0,49989 

КДМУ 0,48932 0,053 0,49989 0,56862 0,49989 

ОНМУ 0,50011 0,12811 0,49989 0,45004 0,49882 

НМАПО 0,47926 0,12811 0,49989 0,46608  

ХМАПО 0,48932 0,12811 0,50011 0,42132  
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Фінансова і господарська діяльність 

ВНЗ 

Залучено 

коштів 

спецфонду на 

100 посад ПВС 

Уведено у дію нових / 

відремонтованих / 

реконструйованих площ 

навчальних, 

господарських (у т.ч. 

гуртожитки) та наукових 

приміщень (кв. м) на 100 

осіб, які навчаються 

Сума 

отриманих 

коштів у якості 

грантів на 100 

посад ПВС 

Сума коштів, витрачених на 

придбання навчального, 

наукового та лікувально-

діагностичного обладнання на 

100 посад ПВС 

Сума коштів, отриманих 

за проведення 

госпрозрахункових 

наукових досліджень, які 

пройшли державну 

реєстрацію в 

установленому порядку, 

на 1 посаду ПВС 

ІФНМУ 0,49989 0,50011 0,50011 0,49989 0,50043 

ВНМУ 0,50011 0,50011 0,50011 0,50011 0,49989 

ЗДМУ 0,50011 0,50011 0,50011 0,49989 0,49989 

БДМУ 0,50011 0,50011 0,49989 0,50011 0,49989 

ТДМУ 0,50011 0,50011 0,49989 0,49989 0,49989 

НМУ 0,50011 0,49989 0,50011 0,49989 0,49989 

ДМА 0,50011 0,49989 0,49989 0,50011 0,49989 

НФАУ 0,50011 0,49989 0,50011 0,49989 0,49989 

ОНМУ 0,50011 0,49989 0,50011 0,49989 0,49989 

ХМАПО 0,49989 0,49989 0,49989 0,50011 0,50011 

УМСА 0,49989 0,50011 0,49989 0,49989 0,49989 

ДНМУ 0,49989 0,50011 0,49989 0,49989 0,49989 

ЛугДМУ 0,50011 0,49989 0,49989 0,49989 0,49989 

ХНМУ 0,50011 0,49989 0,49989 0,49989 0,49989 

КДМУ 0,50011 0,49989 0,49989 0,49989 0,49989 

НМАПО 0,49989 0,49989 0,50011 0,49989 0,49989 

ЛНМУ 0,49989 0,49989 0,49989 0,49989 0,49989 

ЗМАПО 0,49989 0,49989 0,49989 0,49989 0,49989 
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Загальна оцінка та пропозиції  

 

Проведений галузевий моніторинг діяльності 15 вищих медичних 

(фармацевтичного) навчальних закладів ІV рівня акредитації та 3 закладів 

післядипломної освіти МОЗ України (далі – ВНЗ) за 40 основними 

показниками діяльності показує, що діапазон величини сумарного показника 

коливається у межах від 21,71904 до 17,69308.  

Така розбіжність відображає наявність єдиних підходів до організації 

навчально-методичної роботи щодо підготовки фахівців для галузі охорони 

здоров’я, що здійснюється МОЗ України.  

Разом з тим галузевий моніторинг дозволив визначити сильні і слабкі 

сторони діяльності кожного ВНЗ, що дає можливість скоригувати 

перспективний план розвитку навчального закладу для забезпечення 

належної якості підготовки фахівців. 

Так, аналіз результатів галузевого моніторингу діяльності ВНЗ 

за розділами свідчить про необхідність покращення наступних основних 

показників. 

З розділу «навчально-методична робота»:    

активізації видання навчальних підручників у ДНМУ, КДМУ, ЛугДМУ 

та НФаУ;  

поліпшення підготовки студентів та лікарів-інтернів до складання 

ліцензійних іспитів «Крок» у БДМУ, ВНМУ, НМАПО, УМСА; 

активного залучення суб’єктів навчання закладів післядипломної 

освіти МОЗ України до участі у наукових конференціях.  

З розділу «наукова діяльність»:    

активізації патентної роботи у ДМА та НФаУ; 

активізації здобуття ПВС навчальних закладів наукових ступенів 

кандидата та доктора наук у ОНМУ, УМСА, ХМАПО та ХНМУ; 

активізації опублікованих статей у зарубіжних наукових виданнях 

у ДМА та ОНМУ; 

підвищення індексу Хірша у ВНМУ та ЗМАПО. 

З розділу «кадрова політика»:    

збільшення кількості професорів, які працюють у ВНЗ за основним 

місцем роботи, у ВНМУ, ЗДМУ, КДМУ та ЛНМУ; 

збільшення кількості доцентів, які працюють у ВНЗ за основним 

місцем роботи, у ДМА, ЗДМУ, КДМУ та ХНМУ; 

збільшення питомої ваги кандидатів та докторів наук допенсійного віку 

у ДМА, ІФНМУ, КДМУ та ОНМУ; 

зменшення питомої ваги ПВС без наукового ступеня у ВНМУ, ІФНМУ 

та КДМУ; 

зменшення питомої ваги кафедр, які очолюються особами 

без наукового ступеня доктора наук у БДМУ, КДМУ та ЛугДМУ. 
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З розділу «міжнародне, державне та галузеве визнання роботи»:   

збільшення числа осіб, яким присвоєно звання заслужених діячів та 

працівників, присуджено державні премії України, імені премії 

НАМН України чи НАН України, обраних до державних академій у БДМУ, 

ЗМАПО, КДМУ та УМСА;  

збільшення кількості іноземних закладів-партнерів у БДМУ та ХНМУ. 

З розділу «виховна робота»:     

збільшення чисельності призерів мистецьких та творчих конкурсів у 

ЗМАПО, ЛугДМУ, НМАПО та ХНМУ. 

З розділу «лікувальна робота»:     

збільшення кількості оперативних втручань у ЛНМУ; 

збільшення кількості методичних рекомендацій та інформаційних 

листів з грифом Укрмедпатентінформ у ВНМУ, ЛНМУ та ОНМУ; 

збільшення кількості викладачів, які працюють позаштатними 

спеціалістами МОЗ та структурних підрозділів з питань охорони здоров’я 

обласних (міських) державних адміністрацій у НФаУ, ТДМУ та УМСА; 

збільшення кількості нововведень з лікувально-діагностичної 

та профілактичної роботи у ДМА, ЛНМУ, НФаУ та ТДМУ. 

З розділу «матеріально-технічне забезпечення»:     

збільшення показника забезпеченості комп’ютерами у ЗМАПО 

та НМАПО; 

збільшення показника забезпеченості місцями колективного 

використання електронних інформаційних ресурсів у КДМУ та ЛугДМУ; 

збільшення кількості навчальних місць у навчально-тренінгових 

центрах у НФаУ та ХМАПО; 

збільшення показника забезпеченості сучасними підручниками 

у НМАПО та ХМАПО. 

 

За результатами сумарної оцінки виокремлено групу ВНЗ, які за 

шкалою «успішності, досконалості та конкурентоспроможності» віднесено 

до групи «проблемна»: БДМУ, ХМАПО, ЛугДМУ, КДМУ. Зазначені ВНЗ 

потребують прийняття відповідних управлінських рішень щодо поліпшення 

діяльності ВНЗ за основними показниками.  
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Додаток 1  

Назва показника Галузевого 

рейтингу 
Метод валідизації 

Навчально-методична робота 

1. Число виданих за звітний рік 

підручників з грифом МОН України, 

МОЗ України та ЦМК МОЗ України на 100 

ПВС, у тому числі англійською мовою. 

Перевірено копії поданих ВНЗ МОЗ 

України та закладів післядипломної 

освіти МОЗ України завірених 

титульних сторінок та сторінок, що 

містять інформацію про гриф виданих 

підручників. 

У випадку відсутності сторінок, 

що містять інформацію про гриф чи рік 

видання, здійснено перевірку вихідних 

даних підручника на веб-сайті 

видавництва. 

2. Кількість суб’єктів навчання ВНЗ 

МОЗ України та закладів післядипломної 

освіти МОЗ України, які не склали ліцензійні 

інтегровані іспити («Крок 1», «Крок 2», 

«Крок 3»). 

Інформація введена до бази даних 

відповідно до наданих Центром 

тестування звітних форм за результатами 

складання ліцензійних іспитів. 

Показник був унормований не на 

100 суб’єктів навчання, а на кількість 

студентів, які складали дані іспити.   

3. Кількість суб’єктів навчання 

ВНЗ МОЗ України – іноземних громадян, які 

не склали ліцензійний інтегрований іспит 

«Крок 2» 

Інформація введена до бази даних 

відповідно до наданих Центром 

тестування звітних форм за результатами 

складання ліцензійних іспитів  

Показник був унормований не на 

100 суб’єктів навчання, а на кількість 

студентів, які складали дані іспити. 

Даний показник був виключений з 

розділу Навчально-методична робота 

для закладів післядипломної освіти МОЗ 

України, у зв’язку з відсутністю даного 

іспиту у цих закладах.   

4. Відсоток випускників, які отримали 

дипломи з відзнакою (у тому числі іноземних 

громадян). 

Даний показник був виключений з 

розділу Навчально-методична робота у 

зв’язку з тим, що при його обрахуванні 

була отримана не об’єктивна оцінка 

даних. Зокрема, у ХМАПО та ЗМАПО 

цей показник становить 100 %: у 

ХМАПО 6 з 6-ти випускників-магістрів 

отримали диплом з відзнакою,  

у ЗМАПО 5 з 5-ти випускників-

магістрів отримали диплом з відзнакою.  
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5. Кількість студентів та інших суб’єктів 

навчання закладу, які стали призерами 

студентських міжнародних та державних 

предметних олімпіад, міжвузівських 

конференцій студентів та молодих вчених, на 

100 осіб, які навчаються. 

Дані перевірено згідно 

з матеріалами поданими ВНЗ 

та закладами післядипломної освіти 

МОЗ України у таблиці до п. 5 

матеріалів, що подаються разом із 

показниками для визначення галузевого 

рейтингу 

Наукова діяльність 

1. Отримано патентів на винахід на 100 

посад ПВС. 

Дані перевірено згідно 

з матеріалами поданими ВНЗ 

та закладами післядипломної освіти  

МОЗ України у таблиці до п. 13  

матеріалів, що подаються разом із 

показниками для визначення галузевого 

рейтингу 

2. Число затверджених Департаментом 

атестації кадрів МОН України (далі –

 ДАК України) кандидатських та докторських 

дисертацій працівникам, аспірантам 

та пошукачам ВНЗ МОЗ України на 100 посад 

ПВС. 

Дані перевірено згідно 

з матеріалами поданими ВНЗ 

та закладами післядипломної освіти 

МОЗ України у таблиці до п. 14, п. 15 

матеріалів, що подаються разом 

із показниками для визначення 

галузевого рейтингу 

3. Число опублікованих статей у 

зарубіжних наукових виданнях на 100 посад 

ПВС. 

Дані перевірено згідно з 

матеріалами поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 16  матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу 

Враховувались дані, щодо 

опублікованих статей обсягом не менш 

ніж на 4 сторінки, згідно діючих вимог  

4. Індекс Хірша (h-індекс) 

ВНЗ МОЗ України за показниками 

наукометричної бази даних Scopus 

Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського.  

Інформація введена згідно з 

матеріалами поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України та 

перевірена за показниками 

наукометричної бази даних Scopus 

Національної бібліотеки 

ім. В.І. Вернадського станом на 

27.01.2014  

(офіційний сайт: 

http://jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/) 

 

5. Число госпрозрахункових наукових Дані перевірено згідно з 
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тем, що виконується у ВНЗ МОЗ України на 

100 посад ПВС. 

матеріалами поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 20 матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу 

Кадрова політика 

1. Число професорів, які працюють у 

закладі за основним місцем роботи, на 100 

осіб ПВС. 

Всі дані щодо розділу «Кадрова 

політика» подані ВНЗ  та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблицях до п. 21-25 (згідно штатного 

формуляру). 

Враховуючі наявність у закладах 

післядипломної освіти МОЗ України 

лише дисциплін професійного та 

практичного циклу підготовки для 

забезпечення гомогенності показників у 

закладах післядипломної освіти та ВНЗ 

МОЗ України було введено коригуючі 

коефіцієнти відповідно до кількості 

навчальних годин згідно діючому 

навчальному плану за циклам 

підготовки: гуманітарний і соціально-

економічний, природничо- науковий, 

професійний та практичний. 

2. Число доцентів, які працюють у 

закладі за основним місцем роботи, 

на 100 осіб ПВС. 

3. Питома   вага  осіб – кандидатів   та   

докторів   наук, які не досягли пенсійного 

віку, серед осіб ПВС. 

4. Питома вага осіб – викладачів без 

наукового ступеня, які працюють більше 

трьох років, серед осіб ПВС. 

5. Питома вага випускних кафедр, які 

очолюються особами без наукового ступеня 

доктора наук. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 27-29 до матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу 

Міжнародне, державне та галузеве визнання роботи 

1. Число осіб, яким за звітний період 

присвоєно звання заслужених діячів 

та працівників, присуджено державні премії 

України, іменні премії Національної академії 

медичних наук України (далі – НАМН України) 

чи Національної академії наук України (далі –

 НАН України), обраних до державних 

академій (НАН України, НАМН України, 

Національної академії педагогічних наук 

України), на 100 посад ПВС. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 30 матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу 

2. Число отриманих ВНЗ МОЗ України Дані введено згідно з матеріалами 
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нагород та відзнак на міжнародних 

і державних освітянських виставках, на 100 

посад ПВС. 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 31, п. 32 матеріалів що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу 

3. Кількість іноземних закладів-

партнерів, з якими ВНЗ МОЗ України 

укладено офіційні угоди про співпрацю у 

сфері освітньої та наукової діяльності, на 100 

посад ПВС. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 33 матеріалів що подаються 

разом із показниками для визначення 

галузевого рейтингу 

4. Число науково-педагогічних 

працівників, студентів та аспірантів 

ВНЗ МОЗ України, направлених за кордон на 

навчання або стажування відповідно до 

програм двостороннього та багатостороннього 

міжнародного обміну, на 100 осіб, які 

навчаються. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 34 матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

Під час валідизації даних 

враховувалась кількість науково-

педагогічних працівників, студентів та 

аспірантів ВНЗ та закладів 

післядипломної освіти МОЗ України 

направлених за кордон виключно на 

навчання або стажування 

5. Чисельність науково-педагогічних 

працівників ВНЗ МОЗ України, які є членами 

науково-методичних комісій, координаційних 

рад МОН України, МОЗ України та 

експертних комісій ДАК України, на 100 

посад ПВС 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 35 матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

 

Виховна робота 

1. Чисельність студентів-призерів 

спортивних змагань (Олімпійські ігри, 

чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні 

Універсіади, чемпіонати світу та Європи 

серед студентів, чемпіонати України, 

універсіади України, студентські олімпіади 

серед студентів) на 100 осіб, які навчаються. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 36 матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

Під час валідизації даних 

враховувалась кількість спортивних 

змагань міжнародного, всеукраїнського 

та обласного рівнів 

2. Кількість заходів, проведених за 

участі студентів – учасників волонтерського 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 
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руху, на 100 осіб, що навчаються. післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 38 матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

3. Чисельність студентів-призерів 

мистецьких та творчих конкурсів, змагань 

КВК, проведених на рівні міста та області, 

на 100 осіб, які навчаються. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 39, п. 40 матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

Під час валідизації даних 

враховувалась кількість  студентів-

призерів мистецьких та творчих 

конкурсів, змагань КВК не нижче 

міського та обласного рівнів.  

4. Число пропущених без поважних 

причин академічних годин лекцій, практичних 

та семінарських занять на 100 осіб, які 

навчаються.  

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 41 до матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

5. Кількість проведених заходів, 

присвячених знаменним подіям, національно-

культурним традиціям, провідним вченим, 

політичним діячам, пам’ятним подіям 

закладу, на 100 осіб денної форми навчання. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 42 матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

Лікувальна робота 

1. Кількість університетських клінік, які 

є у складі ВНЗ МОЗ України. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 42 матеріалів що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

2. Кількість оперативних втручань, 

проведених науково-педагогічними 

працівниками клінічних кафедр, де 

проводяться оперативні втручання. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 45 матеріалів що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

3.Кількість проведених консультацій 

науково-педагогічними працівниками  

клінічних кафедр, які здійснюють 

консультативну роботу. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 46 матеріалів що 
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подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

4. Кількість виданих методичних 

рекомендацій та інформаційних листів 

з грифом Українського центру наукової 

медичної інформації та патентно-ліцензійної 

роботи МОЗ України (на 100 посад ПВС). 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 47  матеріалів що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

5. Кількість викладачів закладу, які 

працюють позаштатними спеціалістами 

МОЗ України, Міністерства охорони 

здоров’я АР Крим та структурних підрозділів 

з питань охорони здоров’я обласних, 

Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій, на 100 посад ПВС. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 48 матеріалів що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

6. Кількість нововведень з лікувально-

діагностичної та профілактичної роботи, 

включених до Галузевого Реєстру 

нововведень МОЗ України на 100 посад ПВС. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 49 до матеріалів що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

Матеріально-технічне забезпечення 

1. Кількість навчальних місць у 

навчально-треннінгових центрах  або 

відповідних підрозділах ВНЗ МОЗ України на 

100 осіб, які навчаються. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 51 матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

2. Забезпеченість гуртожитками 

іногородніх суб’єктів навчання  

на 100 іногородніх осіб, які навчаються у 

ВНЗ МОЗ України. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ  та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 52 матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

3. Забезпеченість комп’ютерами, що 

використовуються у навчальному процесі, 

підключеними до мережі Інтернет, на 100 

осіб, які навчаються у ВНЗ МОЗ України. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 53 матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

4. Забезпеченість місцями колективного 

використання електронних інформаційних 

ресурсів (електронні читальні зали з вільним 

безпровідним інтернет-доступом) на 100 осіб, 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 54  матеріалів, що 
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які навчаються у ВНЗ МОЗ України. подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

5. Відсоток забезпечення сучасними 

підручниками (виданими за останні 5 років) 

на 1 суб’єкта навчання. 

Інформація введена відповідно до 

даних наданих ЦМК МОЗ щодо 

забезпеченості підручниками студентів 

ВНЗ МОЗ України станом на 01.09.2013 

р. (на підставі поданих звітів ВНЗ МОЗ 

України до ЦМК МОЗ України). 

Фінансова і господарська діяльність 

1. Надходження коштів за спеціальним 

фондом, одержаних від плати за послуги на 

100 посад ПВС. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ  та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 57 (у розрізі джерел 

надходження коштів) матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

2. Уведено у дію 

нових / відремонтованих / реконструйованих 

площ навчальних, господарських (у т.ч. 

гуртожитки) та наукових приміщень (кв. м) на 

100 осіб, які навчаються. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 58, п. 59 матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

3. Сума надходжень, отриманих у якості 

грантів на 100 посад ПВС. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 60, п. 61 матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

4. Сума коштів, витрачених на 

придбання навчального, наукового 

та лікувально-діагностичного обладнання, на 

100 посад ПВС. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 62 матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 

5. Сума надходжень за спеціальним 

фондом, отриманих за проведення наукових 

досліджень, які пройшли державну 

реєстрацію в установленому порядку, на 1 

посаду ПВС. 

Дані введено згідно з матеріалами 

поданими ВНЗ та закладами 

післядипломної освіти МОЗ України у 

таблиці до п. 63 матеріалів, що 

подаються разом із показниками для 

визначення галузевого рейтингу. 
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Додаток 2 

 

 

Порівняльний аналіз рейтингів ВНЗ за критеріями ранжування 

 

 

Галузевий рейтинг  

ВНЗ МОЗ України 

 

Рейтинг МОН  

 
Рейтинг ТОП 200 Україна 

Критерій (8) Критерій (5) Критерій (3) 

Навчально-методична робота Міжнародна активність Міжнародне визнання 

Наукова діяльність Якість контингенту студентів Якість навчання 

Кадрова політика 
Якість науково-педагогічного  

персоналу 

Якість науково-педагогічного 

потенціалу 

Міжнародне, державне та 

галузеве визнання роботи 

Якість наукової та науково-технічної  

діяльності 

 

Виховна робота Ресурсне забезпечення  

Лікувальна робота   

Матеріально-технічне 

забезпечення 

  

Фінансова і господарська 

діяльність 
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ЗІСТАВНІ КРИТЕРІЇ 

Галузевий рейтинг  

ВНЗ МОЗ України 

 

Рейтинг МОН  

 
Рейтинг ТОП 200 Україна 

Міжнародне, державне та 

галузеве визнання роботи 
Міжнародна активність Міжнародне визнання 

Навчально-методична робота Якість контингенту студентів Якість навчання 

Кадрова політика 
Якість науково-педагогічного  

персоналу 

Якість науково-педагогічного 

потенціалу 

Наукова діяльність 
Якість наукової та науково-

технічної  діяльності 
 

Виховна робота Ресурсне забезпечення  

Лікувальна робота   

Матеріально-технічне 

забезпечення 

  

Фінансова і господарська 

діяльність 
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ВНЗ  

МОЗ України 

Рейтингове місце 

Галузевий рейтинг  

ВНЗ МОЗ України 2013 

 

Рейтинг МОН 2013 

 

Рейтинг ТОП 200  

Україна – 2013 

БДМУ 15 15 67 

ВНМУ 11 9 28 

ДМА 12 14 47 

ДНМУ 6 8 23 

ЗДМУ 7 5 89 

ЗМАПО 3   

ІФНМУ 14 16 42 

КДМУ 18 12 68 

ЛНМУ 4 2 58 

ЛугДМУ 17 4 60 

НМАПО 5   

НМУ 2 1 5 

НФАУ 9 10 22 

ОНМУ 8 13 51 

ТДМУ 1 7 109 

УМСА 13 11 51 

ХМАПО 16   

ХНМУ 10 6 46 
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ВНЗ  

МОЗ України 

Рейтингове місце 

Галузевий рейтинг 

ВНЗ МОЗ України 2013 

 

Рейтинг ВНЗ 

МОН України 2013 
 

Рейтинг ВНЗ 

ТОП 200 

Україна – 2013 

ТДМУ 1 7 109 

НМУ 2 1 5 

ЗМАПО 3     

ЛНМУ 4 2 58 

НМАПО 5     

ДНМУ 6 8 23 

ЗДМУ 7 5 89 

ОНМУ 8 13 51 

НФАУ 9 10 22 

ХНМУ 10 6 46 

ВНМУ 11 9 28 

ДМА 12 14 47 

УМСА 13 11 51 

ІФНМУ 14 16 42 

БДМУ 15 15 67 

ХМАПО 16     

ЛугДМУ  17 4 60 

КДМУ 18 12 68 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕЙТИНГІВ 

 

 

ВНЗ МОЗ України 

Рейтингове місце 

Галузевий рейтинг 

ВНЗ МОЗ України 

2013 

 

Рейтинг ВНЗ 

МОН України 2013 
 

Рейтинг ВНЗ 

ТОП 200 

Україна – 2013 

Рейтинг ВНЗ 

за показникам 

бази даних Scopus 

ТДМУ 1 7 109 79 

НМУ 2 1 5 19 

ЗМАПО 3       

ЛНМУ 4 2 58 13 

НМАПО 5     31 

ДНМУ 6 8 23 7 

ЗДМУ 7 5 89 72 

ОНМУ 8 13 35 34 

НФАУ 9 10 22 36 

ХНМУ 10 6 46 28 

ВНМУ 11 9 28 85 

ДМА 12 14 47 25 

УМСА 13 11 51 73 

ІФНМУ 14 16 42 51 

БДМУ 15 15 67 43 

ХМАПО 16     58 

ЛугДМУ 17 4 60 65 

КДМУ 18 12 68 49 
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