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У Галузевому довіднику представлено узагальнену інформацію щодо 
моніторингу діяльності 12 вищих медичних (фармацевтичного) навчальних 
закладів та 3 закладів післядипломної освіти МОЗ України за 40 основними 
показниками діяльності у 2014 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 
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та конкурентоспроможності, а саме: «успішна», «достатньо успішна», «частково 
успішна» та «потребує покращення».  

Видання розраховане для керівників вищих навчальних закладів 
та організаторів вищої медичної освіти.  
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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» 
ЗДМУ – Запорізький державний медичний університет 

ІФНМУ – Державний вищий навчальний заклад «Iвано-Франкiвський 
національний медичний університет» 

ЗМАПО – Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України»  

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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Пояснювальна записка  
 
З метою належної організації узагальнення результатів оцінки різних 

аспектів діяльності вищих навчальних закладів, 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, 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 від 12 ВНЗ та від 3 
закладів післядипломної освіти МОЗ України. У зв’язку зі складною соціально-
політичною ситуацією, що склалася в окремих регіонах країни, моніторинг 
діяльності у Луганському державному медичному університеті та Донецькому 
національному університеті ім. М.Горького не здійснювався. 

За результатами проведеного аналізу поданих даних за 2014 календарний 
рік здійснено моніторинг діяльності вищих навчальних закладів 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, 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. 
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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 використовувалась спеціально створена база даних, 
яка дозволяє автоматизувати розрахунки величин показників за відповідними 
формулами, що вказані в Методичних рекомендаціях щодо комплексної оцінки 
діяльності вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ 
України за показниками для визначення галузевого рейтингу, затверджених 
наказом МОЗ України від 22.11.2013 № 1000.  

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 (Додаток 1).  

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 22.12.2013 
(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 01.09.2014 (на підставі поданих звітів ВНЗ 
МОЗ України до ЦМК МОЗ України). 

 

http://jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/
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Позиціонування ВНЗ за результатами рейтингового оцінювання діяльності  
ВНЗ та закладів післядипломної освіти МОЗ України за 2014 рік  

 
 

РАНГОВЕ 
МІСЦЕ 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 ЛНМУ НФАУ НФАУ НФАУ НМУ ОНМУ ЗМАПО ЗДМУ 
2 ЗМАПО ТДМУ НМАПО ЗМАПО ЛНМУ НМАПО ІФНМУ ІФНМУ 
3 НМАПО ОНМУ ТДМУ ІФНМУ БДМУ ХНМУ ВНМУ ТДМУ 
4 ТДМУ НМАПО УМСА НМУ ВНМУ НМУ ЛНМУ ВНМУ 
5 ЗДМУ ЗДМУ ХМАПО ЛНМУ ЗДМУ БДМУ ТДМУ ДМА 
6 ДМА ІФНМУ НМУ ХНМУ УМСА ХМАПО ДМА НФАУ 
7 ІФНМУ ЛНМУ ЛНМУ ЗДМУ ТДМУ НФАУ ХМАПО ХНМУ 
8 БДМУ ВНМУ ЗМАПО БДМУ ХМАПО ДМА БДМУ ОНМУ 
9 ОНМУ НМУ ЗДМУ ТДМУ ХНМУ ЗДМУ НФАУ НМУ 

10 ВНМУ ДМА ХНМУ НМАПО ІФНМУ ІФНМУ НМУ УМСА 
11 ХНМУ БДМУ ВНМУ ХМАПО ДМА ТДМУ УМСА ЛНМУ 
12 НФАУ ХНМУ БДМУ ДМА ОНМУ ВНМУ НМАПО ЗМАПО 
13 УМСА УМСА ІФНМУ ВНМУ НМАПО ЗМАПО ЗДМУ ХМАПО 
14 ХМАПО ХМАПО ДМА ОНМУ НФАУ УМСА ОНМУ БДМУ 
15 НМУ ЗМАПО ОНМУ УМСА ЗМАПО ЛНМУ ХНМУ НМАПО 
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Позиціонування ВНЗ за результатами рейтингового оцінювання діяльності ВНЗ 
та закладів післядипломної освіти МОЗ України за розділами 

 

Умовні позначення: 
 

 
 
 

ВНЗ 
НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНА 

РОБОТА 

НАУКОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

КАДРОВА 
ПОЛІТИКА 

МІЖНАРОДНЕ, 
ДЕРЖАВНЕ ТА 

ГАЛУЗЕВЕ 
ВИЗНАННЯ 

РОБОТИ 

ВИХОВНА 
РОБОТА 

ЛІКУВАЛЬНА 
РОБОТА 

МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВА І 
ГОСПОДАРСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

БДМУ 2,01697 2,48347 2,23132 2,46484 2,71543 3,11514 2,42132 2,49947 

ВНМУ 1,95978 2,49861 2,36636 2,24459 2,56327 2,94237 2,98755 2,50011 

ДМА 2,03199 2,48530 1,93708 2,32470 2,40144 2,98469 2,49336 2,50011 

ЗДМУ 2,04411 2,52325 2,49982 2,49754 2,53627 2,98440 2,22446 2,50054 

ІФНМУ 2,02574 2,50839 2,13568 2,71700 2,40144 2,95327 2,98915 2,50021 

ЗМАПО 2,11027 2,42229 2,60731 2,98541 2,36246 2,93521 3,10984 2,49947 

ЛНМУ 2,39577 2,50588 2,64393 2,58482 2,77165 2,92398 2,59942 2,49968 

НМАПО 2,06962 2,54131 3,05583 2,40751 2,38537 3,24179 2,25969 2,49947 

НМУ 1,33399 2,49786 2,70814 2,67525 3,14110 3,11760 2,33445 2,49968 

НФАУ 1,94664 2,93303 3,32069 3,04662 2,37362 3,04245 2,35573 2,50011 

ОНМУ 1,99968 2,71891 1,64875 2,23384 2,38901 3,35308 2,10136 2,49989 

ТДМУ 2,05656 2,74344 2,89957 2,41802 2,50649 2,94723 2,58908 2,50011 

УМСА 1,89376 2,44769 2,80483 2,22443 2,52021 2,93110 2,33088 2,49968 

ХНМУ 1,95154 2,47451 2,37051 2,55911 2,42613 3,21110 2,09448 2,50011 

ХМАПО 1,88912 2,43120 2,72083 2,34474 2,43064 3,10933 2,49050 2,49947 

УСПІШНА ДОСТАТНЬО УСПІШНА ЧАСТКОВО УСПІШНА ПОТРЕБУЄ 
ПОКРАЩЕННЯ 
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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 

БДМУ 0,42132 0,56862 0,52660 0,50043 
ВНМУ 0,42132 0,51068 0,52660 0,50118 
ДМА 0,48508 0,52074 0,52660 0,49957 

ЗДМУ 0,48932 0,55875 0,49614 0,49989 
ЗМАПО 0,58956 0,49357   0,49957 
ІФНМУ 0,49989 0,49882 0,52660 0,50043 
ЛНМУ 0,86156 0,50118 0,52660 0,50643 

НМАПО 0,76807 0,28457   0,49957 
НМУ 0,50118 0,28457 0,04813 0,50011 

НФАУ 0,44125 0,52074 0,48508 0,49957 
ОНМУ 0,48932 0,51068 0,50011 0,49957 
ТДМУ 0,49614 0,53392 0,52660 0,49989 
УМСА 0,38755 0,50643 0,49989 0,49989 

ХМАПО 0,54131 0,37564   0,49989 
ХНМУ 0,41044 0,51492 0,52660 0,49957 
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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 

БДМУ 0,47340 0,50643 0,50386 0,49989 0,49989 
ВНМУ 0,49989 0,48508 0,49989 0,49882 0,51492 
ДМА 0,48508 0,49989 0,49957 0,50118 0,49957 

ЗДМУ 0,47340 0,54996 0,49989 0,49957 0,50043 
ЗМАПО 0,46608 0,46608 0,50043 0,49357 0,49614 
ІФНМУ 0,50043 0,49357 0,49957 0,49989 0,51492 
ЛНМУ 0,49614 0,50011 0,49957 0,52074 0,48932 

НМАПО 0,49614 0,50386 0,50011 0,49989 0,54131 
НМУ 0,48932 0,49357 0,50043 0,51068 0,50386 

НФАУ 0,91474 0,50386 0,50386 0,49989 0,51068 
ОНМУ 0,76807 0,46608 0,49957 0,50011 0,48508 
ТДМУ 0,46608 0,79335 0,50011 0,49882 0,48508 
УМСА 0,46608 0,49357 0,49989 0,49882 0,48932 

ХМАПО 0,46608 0,46608 0,49957 0,49957 0,49989 
ХНМУ 0,50011 0,48508 0,49957 0,50043 0,48932 
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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 

БДМУ 0,49957 0,49989 0,50011 0,67295 0,05880 
ВНМУ 0,47926 0,50043 0,49357 0,13844 0,75466 
ДМА 0,49357 0,48932 0,41044 0,06448 0,47926 

ЗДМУ 0,48932 0,49614 0,50118 0,53392 0,47926 
ЗМАПО 0,54996 0,50043 0,52074 0,63689 0,39929 
ІФНМУ 0,49357 0,50011 0,37564 0,01170 0,75466 
ЛНМУ 0,49882 0,49989 0,51492 0,37564 0,75466 

НМАПО 0,54996 0,50043 0,39929 0,85149 0,75466 
НМУ 0,49614 0,49882 0,47926 0,47926 0,75466 

НФАУ 0,50043 0,52074 0,82944 0,71543 0,75466 
ОНМУ 0,49882 0,49989 0,13844 0,49989 0,01170 
ТДМУ 0,49957 0,50118 0,97228 0,89882 0,02772 
УМСА 0,50043 0,49989 0,54996 0,49989 0,75466 

ХМАПО 0,53392 0,50386 0,45004 0,73183 0,50118 
ХНМУ 0,49957 0,49614 0,48508 0,36311 0,52660 
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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 

БДМУ 0,38755 0,49882 0,57868 0,49989 0,49989 
ВНМУ 0,49882 0,49882 0,24534 0,50118 0,50043 
ДМА 0,49882 0,49882 0,32705 0,50011 0,49989 

ЗДМУ 0,49882 0,49882 0,50011 0,49989 0,49989 
ЗМАПО 0,49882 0,49882 0,98830 0,49957 0,49989 
ІФНМУ 0,75466 0,50386 0,45869 0,49989 0,49989 
ЛНМУ 0,56862 0,50043 0,51492 0,50043 0,50043 

НМАПО 0,38755 0,52660 0,49357 0,49989 0,49989 
НМУ 0,75466 0,56862 0,35036 0,50118 0,50043 

НФАУ 0,75466 0,49882 0,79335 0,49989 0,49989 
ОНМУ 0,38755 0,49614 0,35036 0,49989 0,49989 
ТДМУ 0,56862 0,49882 0,35036 0,50011 0,50011 
УМСА 0,38755 0,49957 0,33752 0,49989 0,49989 

ХМАПО 0,38755 0,49882 0,45869 0,49957 0,50011 
ХНМУ 0,38755 0,49882 0,67295 0,49989 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 

БДМУ 0,71543 0,49989 0,49989 0,50011 0,50011 

ВНМУ 0,56862 0,49614 0,49957 0,50011 0,49882 

ДМА 0,41044 0,49614 0,49614 0,49989 0,49882 

ЗДМУ 0,50118 0,54131 0,49357 0,50011 0,50011 
ЗМАПО 0,37564 0,49357 0,49357 0,50011 0,49957 

ІФНМУ 0,41044 0,49614 0,49614 0,49989 0,49882 

ЛНМУ 0,63689 0,50386 0,62436 0,50011 0,50643 

НМАПО 0,39929 0,49357 0,49357 0,50011 0,49882 
НМУ 0,98830 0,60071 0,54131 0,50011 0,51068 

НФАУ 0,38755 0,49357 0,49357 0,50011 0,49882 

ОНМУ 0,39929 0,49614 0,49357 0,50011 0,49989 

ТДМУ 0,45004 0,51492 0,50011 0,50011 0,54131 
УМСА 0,50118 0,49882 0,52074 0,49989 0,49957 

ХМАПО 0,44125 0,49614 0,49357 0,50011 0,49957 

ХНМУ 0,43138 0,49614 0,49989 0,49989 0,49882 
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Лікувальна робота 
 

ВНЗ  

Кількість 
університетських 

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 

роботи, 
включених у 

Галузевий Реєстр 
нововведень МОЗ 

України на 100 
посад 

БДМУ 0,50386 0,49989 0,49989 0,51068 0,60071 0,50011 
ВНМУ 0,47926 0,49989 0,50011 0,47340 0,49614 0,49357 
ДМА 0,47926 0,49989 0,49989 0,49882 0,49614 0,51068 

ЗДМУ 0,47926 0,49989 0,50011 0,49882 0,50643 0,49989 
ЗМАПО 0,36311 0,50011 0,50011 0,50118 0,54996 0,52074 
ІФНМУ 0,47926 0,49989 0,49989 0,47926 0,49882 0,49614 
ЛНМУ 0,47926 0,49989 0,50011 0,46608 0,48932 0,48932 

НМАПО 0,50386 0,49989 0,49989 0,57868 0,60071 0,55875 
НМУ 0,47926 0,50011 0,49989 0,54996 0,49882 0,58956 

НФАУ 0,47926  0,49989 0,61245 0,45869 0,48508 
ОНМУ 0,88107 0,49989 0,49989 0,49357 0,49357 0,48508 
ТДМУ 0,47926 0,49989 0,50011 0,49357 0,48508 0,48932 
УМСА 0,47926 0,49989 0,49989 0,48508 0,47340 0,49357 

ХМАПО 0,58956 0,49989 0,49989 0,50043 0,52074 0,49882 
ХНМУ 0,74127 0,49989 0,49989 0,48508 0,48508 0,49989 

 



17 

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 * 

БДМУ 0,49957 0,42132 0,49989 0,50043 0,50011 
ВНМУ 0,49989 0,98830 0,49989 0,49989 0,49957 
ДМА 0,50043 0,49357 0,49989 0,49957 0,49989 

ЗДМУ 0,49989 0,21867 0,49989 0,49957 0,50643 
ЗМАПО 0,50011 0,98830 0,49989 0,49957   
ІФНМУ 0,49989 0,98830 0,50011 0,50043 0,50043 
ЛНМУ 0,49882 0,60071 0,50011 0,49989 0,49989 

НМАПО 0,49989 0,30893 0,50011 0,49882   
НМУ 0,49989 0,32705 0,49989 0,50643 0,50118 

НФАУ 0,49357 0,36311 0,49989 0,49957 0,49957 
ОНМУ 0,49957 0,10950 0,49989 0,49882 0,49357 
ТДМУ 0,54131 0,51492 0,50011 0,53392 0,49882 
УМСА 0,49357 0,33752 0,50011 0,49957 0,50011 

ХМАПО 0,53392 0,45869 0,49989 0,49989   
ХНМУ 0,48508 0,10950 0,49989 0,49882 0,50118 
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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 

БДМУ 0,49989 0,49989 0,49989 0,49989 0,49989 
ВНМУ 0,50011 0,50011 0,49989 0,50011 0,49989 
ДМА 0,50011 0,49989 0,49989 0,50011 0,50011 

ЗДМУ 0,50011 0,50011 0,50011 0,50011 0,50011 
ЗМАПО 0,49989 0,49989 0,49989 0,49989 0,49989 
ІФНМУ 0,49989 0,50043 0,50011 0,49989 0,49989 
ЛНМУ 0,49989 0,49989 0,49989 0,49989 0,50011 

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

НФАУ 0,50011 0,49989 0,50011 0,49989 0,50011 
ОНМУ 0,50011 0,49989 0,49989 0,50011 0,49989 
ТДМУ 0,50011 0,50011 0,50011 0,49989 0,49989 
УМСА 0,49989 0,50011 0,49989 0,49989 0,49989 

ХМАПО 0,49989 0,49989 0,49989 0,49989 0,49989 
ХНМУ 0,50011 0,49989 0,49989 0,50011 0,50011 
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Загальна оцінка та пропозиції  
 

Проведений галузевий моніторинг діяльності 12 вищих медичних 
(фармацевтичного) навчальних закладів та 3 закладів післядипломної 
освіти МОЗ України (далі – ВНЗ) за 40 основними показниками діяльності 
показує наявність незначного діапазону величини сумарного показника, що 
відображає існування 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 та 
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 БДМУ, ВНМУ, УМСА, 

ХНМУ;  
поліпшення підготовки студентів та лікарів-інтернів до складання 

ліцензійних іспитів «Крок» у НМУ, НМАПО, ХМАПО; 
активного залучення суб’єктів навчання закладів післядипломної 

освіти МОЗ України до участі у наукових конференціях.  
З розділу «наукова діяльність»:    
активізації патентної роботи у ЗМАПО, ТДМУ, УМСА, ХМАПО; 
активізації здобуття ПВС навчальних закладів наукових ступенів 

кандидата та доктора наук у ОНМУ, ХМАПО та ЗМАПО; 
активізації опублікованих статей у зарубіжних наукових виданнях 

у ДМА та ОНМУ; 
підвищення індексу Хірша у ЗМАПО. 
З розділу «кадрова політика»:    
збільшення кількості професорів, які працюють у ВНЗ за основним 

місцем роботи, у ВНМУ, ЗДМУ; 
збільшення кількості доцентів, які працюють у ВНЗ за основним 

місцем роботи, у ДМА, ЗДМУ, НМУ та ХНМУ; 
збільшення питомої ваги кандидатів та докторів наук допенсійного віку 

у ДМА, ІФНМУ, НМАПО та ОНМУ; 
зменшення питомої ваги ПВС без наукового ступеня у ВНМУ, ІФНМУ 

та ДМА, ХНМУ; 
З розділу «міжнародне, державне та галузеве визнання роботи»: 
збільшення кількості іноземних закладів-партнерів у ВНМУ, ДМА, 

УМСА. 
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З розділу «виховна робота»: 
збільшення чисельності призерів мистецьких та творчих конкурсів у 

ЗМАПО, НМАПО, ОНМУ та НФаУ. 
З розділу «лікувальна робота»: 
збільшення кількості методичних рекомендацій та інформаційних 

листів з грифом Укрмедпатентінформ у ВНМУ, ЛНМУ та ІФНМУ; 
збільшення кількості викладачів, які працюють позаштатними 

спеціалістами МОЗ та структурних підрозділів з питань охорони здоров’я 
обласних (міських) державних адміністрацій у НФаУ, ТДМУ, УМСА, 
ХНМУ; 

збільшення кількості нововведень з лікувально-діагностичної 
та профілактичної роботи у ЛНМУ, ОНМУ, НФаУ та ТДМУ. 

З розділу «матеріально-технічне забезпечення»:     
збільшення показника забезпеченості комп’ютерами у ХНМУ; 
збільшення показника забезпеченості місцями колективного 

використання електронних інформаційних ресурсів у ЗДМУ, НМАПО, 
ОНМУ та ХНМУ; 

збільшення кількості навчальних місць у навчально-тренінгових 
центрах у НФаУ та ХМАПО; 

збільшення показника забезпеченості сучасними підручниками 
у ОНМУ. 

 
За результатами сумарної оцінки виокремлено групу ВНЗ, які за 

шкалою «успішності, досконалості та конкурентоспроможності» віднесено 
до групи «потребує покращення»: ДМА, ОНМУ, УМСА та ХНМУ. 
Зазначені ВНЗ потребують прийняття відповідних управлінських рішень 
щодо поліпшення діяльності ВНЗ за основними показниками.  
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Додаток 1  
Назва показника  

Галузевого моніторингу Метод верифікації, 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 та на сайті Накціональної 
наукової медичної бібліотеки України 
(http://www.library.gov.ua/novi-
nadkhodzhennia/urologiya-pod-red-
pasechnikova/805-urologiya-pod-red-pasechnikova) 

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. 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 матеріалів, що 
подаються разом із показниками для 
визначення галузевого рейтингу 

http://www.library.gov.ua/novi-nadkhodzhennia/urologiya-pod-red-pasechnikova/805-urologiya-pod-red-pasechnikova
http://www.library.gov.ua/novi-nadkhodzhennia/urologiya-pod-red-pasechnikova/805-urologiya-pod-red-pasechnikova
http://www.library.gov.ua/novi-nadkhodzhennia/urologiya-pod-red-pasechnikova/805-urologiya-pod-red-pasechnikova
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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 матеріалів, що 
подаються разом із показниками для 
визначення галузевого рейтингу та 
згідно інформації, що міститься на сайті 
База патентів України 
(http://uapatents.com/) 

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 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 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 
22.12.2014 (офіційний сайт: 
http://jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/) 

 
5. Число госпрозрахункових наукових 

тем, що виконується у ВНЗ МОЗ України на 
100 посад ПВС. 

Дані перевірено згідно з 
матеріалами поданими ВНЗ та закладами 
післядипломної освіти МОЗ України у 
таблиці до п. 20 матеріалів, що 
подаються разом із показниками для 
визначення галузевого рейтингу 
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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 
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 циклами 
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 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 матеріалів, що подаються 
разом із показниками для визначення 
галузевого рейтингу 

2. Число отриманих ВНЗ МОЗ України 
нагород та відзнак на міжнародних 
і державних освітянських виставках, на 100 
посад ПВС. 

Дані введено згідно з матеріалами 
поданими ВНЗ та закладами 
післядипломної освіти МОЗ України у 
таблиці до матеріалів що подаються 
разом із показниками для визначення 
галузевого рейтингу 
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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 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 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 на навчання, 
практику та 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 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 
руху, на 100 осіб, що навчаються. 

Дані введено згідно з матеріалами 
поданими ВНЗ та закладами 
післядипломної освіти МОЗ України у 
таблиці до матеріалів, що подаються 
разом із показниками для визначення 
галузевого рейтингу. 
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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 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 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 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 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 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 матеріалів що подаються 
разом із показниками для визначення 
галузевого рейтингу. 
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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 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 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 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 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 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 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, 
які навчаються у ВНЗ МОЗ України. 

Дані введено згідно з матеріалами 
поданими ВНЗ та закладами 
післядипломної освіти МОЗ України у 
таблиці до матеріалів, що подаються 
разом із показниками для визначення 
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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 01.09.2014 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 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 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 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 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 матеріалів, що подаються 
разом із показниками для визначення 
галузевого рейтингу. 
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