
 
ЗВІТ 

про результати діяльності ОНМедУ за 2017 р. 
 

В Одеському національному медичному університеті затверджена та       

впроваджується в життя «Концепція стратегічного розвитку Одеського       

національного медичного університету на період 2017-2020 рр.», яка має на меті           

сприяння імплементації інноваційних технологій у навчальний процес. Перебудова        

медичної галузі в Україні потребує якісної підготовки компетентного лікаря, який          

здатен поєднати фундаментальні теоретичні знання з вмінням використовувати        

сучасні медичні технології водночас із володінням практичними навичками. Цьому         

сприяє навчання студентів на додіплому та післядипломному рівнях в         

Інноваційному центрі практичної підготовки лікарів ОНМедУ. Обладнання       

зазначеного центру відповідає рівню найсучасніших технологій, дозволяє навчати        

студентів і лікарів з використанням симуляційних технологій, а саме, моделювання          

клінічних ситуацій різних рівнів складності з використанням манекенів найвищого         

рівню симуляції, технології віртуальної реальності та інше.  

Беручи до уваги те, що головним завданням медичної освіти є створення           

умов для опанування студентами, лікарями-інтернами та лікарями-курсантами,       

широкого спектра компетенцій та практичних навичок без ризику нанесення         

шкоди пацієнту, а також задля відпрацювання здатності швидкого прийняття         

рішень, особливо при невідкладних станах, в ОНМедУ вперше в Україні введено           

в навчальну програму шестиденний курс симуляційної медицини на базі         

вказаного Центру для студентів 6-го курсу медичних факультетів. В Центрі          

створено всі умови для багаторазового самостійного видпрацювання студентами        

діагностичних та лікувальних маніпуляцій на тренажерах після вивчення        

теоретичного матеріалу. Також на кафедрі пропедевтики педіатрії студенти 5-го         
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курсу в циклі педіатрії, студенти відпрацьовують практичні навички з         

фізікального огляду та невідкладної допомоги та реанімації новонароджених.        

Крім того, в 2017 році створено симуляційні комплекси на кафедрах ортодонтії,           

анестезіології та інтенсивної терапії, акушерства та гінекології № 1, пропедевтики          

внутрішніх хвороб, роботизованої хірургії, офтальмології, та медицини катастроф        

і військової медицини, які успішно працюють. В рамках Програми «Здоров’я          

Матері та Дитини» співробітниками ОНМедУ розпочато роботу щодо створення         

Української Асоціації Симуляційного навчання в Медицині та приєднання до         

існуючих Європейськіх структур. Відбулася низка семінарів та вебінарів        

(англійською мовою) з навчання викладачів під егідою EBCOG за підтримки цієї           

Програми. 

Придбано унікальне обладнання для забезпечення функціонування      

найсучасніших міжкафедральних операційних для роботизованої хірургії та       

багатофункціональної операційної. Це значно підвищить технологічний рівень       

допомоги в Університетській клініці, сприятиме покращенню показників       

діагностичної, лікувальної роботи, та взагалі, її конкурентоспроможністі. В        

умовах стрімкого розвитку науки й техніки, збільшення інформаційного        

навантаження, зростання темпів життя перед колективом університету постає        

завдання не лише організації навчального процесу, а й різнобічного наукового          

розвитку особистості. Збільшено можливості для співробітників університету       

проходити стажування та переймати досвід роботи у провідних зарубіжних         

фахівців - укладено відповідні договори з університетами та лікарськими         

асоціаціями Німеччини, Туреччини, Ізраїлю.  

Закуплено обладнання для створення в університеті сучасної клінічної        

лабораторії та НДІ трансляційної медицини, в яких буде інтегровано навчальний          

процес та наукову роботу як теоретичних, так і клінічних кафедр. Заняття зі            
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студентами проводитимуся безпосередньо в лабораторіях з on-line       

спостереженням в режимі реального часу, а інтерпретація результатів обстеження,         

постановка діагнозу здійснюватиметься викладачем та транслюватиметься в       

учбові аудиторії. На засіданні Вченої ради від 26 червня 2017 р. затверджено            

«Положення про міжкафедральну клініко-діагностичну лабораторію     

університетської клініки», яке регламентує інтеграцію навчального процесу з        

науковою та лікувальною роботою. 

16 - 18 березня 2017 р. відбулася Восьма Міжнародна виставка «Сучасні           

заклади освіти - 2017» та П’ята Міжнародна виставка освіти за кордоном «World            

Edu». За високі показники роботи ОНМедУ отримав: Гран-прі «Лідер         

міжнародної діяльності»; золоту медаль у номінації «Розробка та впровадження         

інноваційних проектів, тренінгових технологій, програм і рішень для осучаснення         

навчального процесу та підвищення рівня знань молоді»; сертифікат «Якість         

наукових публікацій» - за показниками рейтингу міжнародної наукометричної        

бази даних Scopus та Диплом за активну участь у створенні сучасної якісної            

системи національної освіти. Значною подією для університету у 2017 році стало           

те, що система управління якістю ОНМедУ була сертифікована за міжнародним          

стандартом ISO 9001:2008 (Сертифікат № UA 228516) та ДСТУ ISO 9001:2009           

(Сертифікат № UA 228517). Сфера сертифікації: освітня та наукова діяльність;          

надання медичних послуг. 

Особливу увагу науково-педагогічний склад кафедр приділяє участі в роботі         

міжнародних конференцій, конгресів, інших наукових форумів, виступаючи з        

доповідями з актуальних питань медичної та фармацевтичної галузей, зокрема,         

питанням доказової медицини. Щорічно провідні науковці університету       

проводять тренінг-курси та майстер-класи з новітніх діагностичних та        

лікувальних технологій, а також самі відвідують міжнародні тренінг-центри,        
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оволодіваючи новими методами профілактичної медицини та практичної охорони        

здоров’я. ОНМедУ приймає участь у сумісному проекті Міністерства охорони         

здоров’я України у співпраці із Агенцією із зменшення ризиків та Британським           

медичним журналом «Тренінгова ініціатива щодо підтримки клінічного рішення».        

Від ОНМедУ зареєстровано 69 учасників першого англомовного етапу проекту з          

27 кафедр. На другому етапі значно збільшена кількість спивробітників, що          

прієдналися до проекту. Досягнено попередню домовленість с керівниками        

проекту про спільну роботу над адаптацією учбових програм ОНМедУ згідно          

вимог Best medical practice. У рамках трирічного проекту «Британський медичний          

журнал» створив Український портал та відкрив необмежений доступ для 3000          

українських фахівців до своїх ресурсів, які містять більш ніж 1000 клінічних           

випадків, 1000 онлайн-тренінгових модулів та охоплюють 80% найбільш        

поширених патологій, з якими стикаються фахівці первинної та вторинної ланок          

медичної допомоги. Розпочато реставрацію та модернізацію ансамблю       

університетського містечка (протокол засідання Вченої Ради № 8 від 16.03.2017          

р.). Згідно плану створюється єдина університетська аптека (протокол засідання         

Вченої ради № 9 від 20 квітня 2017 р.).  

Почато розбудову університетського центру здорового харчування шляхом       

створення наукового консорціуму між кафедрами ОНМедУ і кафедрами Одеської         

національної академії харчових технологій (протокол засідання Вченої ради № 9          

від 20 квітня 2017 р.). Започатковано створення на базі оздоровчого табору в            

Чорноморці університетського Центру фізичної та реабілітаційної медицини з        

кардіології, неврології, травматології тощо (протокол засідання Вченої ради № 7          

від 23 лютого 2017 р.); працюють два кабінети для тренінгу студентів, інтернів,            

курсантів по методики «Стандартизований пацієнт», що створить можливість        

самоперевірки майбутніми фахівцями їх практичних умінь роботи з пацієнтами. 
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Для поширення контролю за абсолютними та якісними показниками        

результатів засвоєння знань студентами, інтернами, особливо в плані підготовки         

до ліцензійних іспитів зразка «Крок», та проведення за щільним графіком          

ректорського контролю створено комп’ютерний клас на 60 місць у науковій          

бібліотеці університету, а також комп’ютерний клас на 60 місць у Центрі           

інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти, де всі студенти,          

завдяки сучасної комп’ютерної програми, повинні скласти, як допуск до іспитів,          

заключний контроль. Сподіваємось, що такий методичний підхід сприятиме        

покращенню результатів ліцензійних іспитів. 

6-8 квітня 2017 р. в Києві у приміщенні Центру ділового та культурного            

співробітництва «Український дім» відбулася тридцята щорічна міжнародна       

спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра - 2017», де ОНМедУ був удостоєний           

почесного звання «Лідер міжнародної діяльності» та отримав Гран-прі у номінації           

«Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки». 24-26 жовтня 2017 р.           

відбулася Дев’ята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» та Шоста          

міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu». ОНМедУ був удостоєний          

почесного звання «Лауреат конкурсу» у номінації «Інновації в діяльності вищого          

навчального закладу з інтернаціоналізації освіти та науки» та нагороджений         

золотою медаллю. 16-18 листопада 2017 р. відбулася щорічна міжнародна         

спеціалізована виставка «Освіта та кар‘єра - День студента 2017». За високі           

показники в роботі університет був удостоєний почесного звання «Лідер вищої          

освіти України» та отримав Гран-прі у номінації «Ефективність науково-дослідної         

діяльності вищого навчального закладу». 

В мінулому році Маріупольський військовий шпиталь додано до переліку         

клінічних баз кафедри загальної та військової хірургії ОНМедУ. На цій клінчній           

базі працюють кращі лікарі, висококваліфіковані фахівці щодо проведення        
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найскладніших оперативних втручань та лекцій для місцевих медиків. Ректор         

ОНМедУ і директор Інституту імені О.О.Шалімова спріяли обладнанню        

операційної Маріупольського військового шпиталю новітнею ендоскопічною      

технікою, яка дозволяє виконувати мініінвазивні ендохірургічні втручання з        

діагностичною та лікувальною метою. 

Для активізації наукової діяльності та обміну досвідом навчальної роботи         

співробітники університету особливу увагу приділяють організації та участі в         

роботі міжнародних конференцій, конгресів, інших наукових форумів,       

виступаючи з доповідями з актуальних питань медичної та фармацевтичних         

галузей, зокрема, питанням доказової медицини. В минулому навчальному році         

науково-педагогічним складом проведено на базі університету значну кількість        

наукових форумів різного рівня. 

Як і завжди, науково-педагогічні співробітники ОНМедУ брали активну        

участь у роботі XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з        

міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (з           

дистанційним під’єднанням нашого університету за допомогою відеоконференц       

-зв’язку), яка відбулась 18-19 травня 2017 р. на базі Тернопільського державного           

медичного університету ім. І. Я. Горбачевського. В матеріалах конференції         

надруковано 20 наукових робіт 79-ти авторів з числа науковців ОНМедУ. На базі            

електронної бібліотеки університету був проведений цикл семінарів-практикумів       

для депозиторів Інституціонального репозиторію ОНМедУ (IRОНМедУ).      

Присутні ознайомилися з перевагами відкритого доступу та політикою        

Репозиторію, його структурою, основними нормативними документами, які       

регулюють його роботу, програмним забезпеченням 08расе, яке використовується        

для формування й управління відкритими архівами. 

ОНМедУ протягом кількох років лідирує з найбільшої кількості електронних         
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видань, які надійшли до фондів бібліотек ВНЗ МОЗ України, в тому числі за             

виданням підручників і посібників з дозволами МОН, МОЗ України та ЦМК           

(матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною       

участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», Тернопіль, 2017). 

За планом 01 червня 2017 р. на заключному засіданні Центральної          

Координаційно-методичної ради університету заслухано звіти про діяльність у        

минулому навчальному році 11 опорних кафедр ОНМедУ та обговорено їх плани           

роботи на 2017/2018 н. р., які подано для затвердження до ДУ ЦМК з ВМО МОЗ               

України. Відповідно до наказу ректора № 237-о від 05 травня 2017 р. «Про             

складання річних звітів кафедрами за 2016/2017 н. р. та підготовку до нового            

навчального року» у період з 12 по 30 червня поточного року працювала комісія з              

приймання звітів. Підбито підсумки та перевірено готовність кафедр до нового          

навчального року. 

З 01 вересня 2016 р. на першому та з 01 вересня 2017 р. на другому курсах                

ОНМедУ здійснюється підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої        

освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»: 

- за спеціальністю 222 «Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр       

медицини», кваліфікації професійної «Лікар» (наказ МОН від 30.06.2016 р. №          

1397к «Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99 - ліцензований обсяг          

1500 осіб); 

- за спеціальністю 221 «Стоматологія» кваліфікації освітньої «Магістр       

стоматології», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог» (наказ МОН від       

30.06.2016 р. № 1397к «Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99 -           

ліцензований обсяг 300 осіб)за спеціальністю 226 «Фармація» кваліфікації        

освітньої «Магістр фармації», кваліфікації професійної «Провізор» (наказ МОН        

від 30.06.2016 р. №1397к «Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99 -           
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ліцензований обсяг 250 осіб. 

З 01 вересня 2017 р. започатковано підготовку магістрів за спеціальністю           

«Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (ліцензований         

обсяг 100 осіб). 

В ОНМедУ проводилася планова робота, спрямована на виконання Закону         

України “Про вищу освіту” від 01.07.2014р. №1556-VII, наказу Міністерства         

освіти і науки України № 641 від 16.06.2015р. “Про затвердження Концепції           

національно-патріотичного виховання дітей і молоді” та з урахуванням інших         

розпорядчих документів та методичних рекомендацій щодо питань гуманітарної        

освіти та виховання. До гуманітарної освіти та виховної роботи в ОНМедУ були            

залучені представники адміністрації, професорсько-викладацького складу та      

студентські молодіжні організації. Важлива роль у національно-патріотичному       

вихованні приділялась відновленню історичної пам'яті про тривалі державницькі        

традиції України, як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства        

та української політичної нації. Співробітники ОНМедУ проводять активну        

роботу щодо впровадження «Положення про організацію гуманітарної освіти та         

виховної роботи» в ОНМедУ протягом звітного року плідно працювала система          

кураторства академічних студентських груп 1-3 курсів (81 куратор академічних         

груп), поверхів гуртожитків (33 куратори), земляцтв іноземних громадян,        

Асоціація іноземних студентів (об’єднує громадян з різних країн світу).         

Куратори груп системно контролюють дотримання студентами      

Морально-етичного кодексу осіб, які навчаються в університеті, Правил        

внутрішнього розпорядку університету; здійснюють постійну     

психолого-педагогічну діагностику рівня інтелектуального розвитку та      

моральної вихованості студентів, коригують виховний процес. Відповідно       
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планам виховної роботи щомісячно проводиться «День куратора групи»        

Розроблено елективний курс «Народна психологія», викладання якого дає        

настанову студентам на толерантне ставлення до цінностей і переконань         

представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних         

особливостей. 

Навчальна робота спрямована на утвердження у свідомості й почуттях         

студентів патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та         

історичного минулого України. Потреби молоді вивчаються шляхом проведення        

соціологічних досліджень. Проводяться круглі столи, на яких обговорюються        

суспільно- політичні події та згадуються знаменні дати. З метою контролю стану           

справ в університеті та якості навчального процесу у вересні 2017 року           

проведено анонімне анкетування із подальшим висвітленням результатів та        

прийняттям управлінських рішень на рівні ректорату ОНМедУ. 

Традиційно активно працювали студентська рада університету, студентські       

загони «Милосердя» та «Майбутнє», співробітники бібліотеки, кафедр       

іноземних мов, суспільних наук, спортивного клубу. Проведено понад 100         

культурно-масових заходів за різними напрямами. 

Адміністрація університету спрямовує свою роботу на удосконалення стилю        

та методів управління навчально-виховними, науково-л і кувальними та        

економічно-господарськими процесами з дотриманням чинного законодавства. 

Так, протягом 2017 року створено глобальну магістральну інформаційну        

мережу з використанням новітніх сучасних технологій і обладнання, яка         

охоплює всі навчально-лікувальні та адміністративно-господарські будівлі.      

Внутрішні приміщення вищезазначних будівель повністю забезпечені WiFi       

покриттям із дотриманням вимог захисту мереж передавання інформації. 

У відповідності з Державною програмою «Розвиток освіти» на 2013 - 2020           
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рр., зокрема підпрограмою «Розвиток професійної освіти» на 2013 - 2020 рр.,           

колектив університету спрямовує зусилля на її реалізацію та впровадження         

сучасних освітянських моделей. Так, на засіданні Вченої ради 01 вересня 2017 р.            

розглядалось питання про введення в дію проекту «Покращимо Alma mater          

разом». Проект передбачає чотири напрями: підвищення іміджу ОНМедУ в         

світовому науковому та освітньому просторі; інновації в роботі студентського         

самоврядування; об’єднання зусиль викладачів та студентів в процесі        

становлення професіоналів; система відбору та підготовки в університеті лідерів         

для медичної галузі. 

Триває співробітництво з Європейською асоціацією університетів (CRE) та        

Міжнародною асоціацією університетів (IAU), Асоціацією медичних      

факультетів Європи (Medine), Великою Хартією університетів «Magna Charta        

Universitatum» , Асоціацією Приморських університетів (ASU), Асоціацією       

Socrat та Міжнародного наукового комітету ЮНЕСКО з метою оптимізації         

навчальної та наукової роботи. Як партнер, і учасник Болонського процесу          

університет виконує положення Великої Хартії Університетів - документа, що         

декларує найважливіші етичні та загально-методичні принципи вищої освіти        

Європи. ОНМедУ отримав офіційний лист від Департаменту безпеки        

представництва ООН в Україні з подякою ректору акад. В.М.Запорожану за          

сприяння у проведенні курсів з першої медичної допомоги для співробітників          

ООН в Україні. У 2017 р. між ОНМедУ підписано договори про співробітництво            

з науковими та навчальними установами, серед яких Дослідний інститут         

тромбозу (Великобританія), Опольський університет (Польща), Інститут      

прикладної фізики АН Республіки Молдова, Університет м. Малага (Іспанія),         

Університет Кієті-Пескара, Університет Анкони (Італія), Університет Саглік       

Білімлері (Туреччина). Загалом існують 45 договорів про співробітництво з         
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міжнародними науковими та освітніми установами. 

В звітному році науковцями використано: - освітній грант Світового банку          

на навчання в зимовій школі громадського здоров'я (30.01-4.02.2017 р.); - грант           

від Цереброваскулярного дослідницького та освітнього фонду для участі у         

Всесвітній нейросудинній конференції - 2017, Лос Анджелес, США (15-17         

травня 2017 р.); - освітній грант Європейського науково-практичного товариства         

кардіологів, Барселона, Іспанія (серпень-вересень 2017 р.). 

Під керівництвом ректора проведено декілька засідань вчених рад        

університету, де було присвоєно звання візитуючих та почесних професорів: 

- 20 квітня 2017 р.- професору Антоніо Доменіко Джуліано        

Прокопіо (Antonio Domenico Giuliano Procopio, MD), Директору Відділення        

експериментальної патології та профпатології в Університеті Анкони та        

Проректору Італійського Національного Інституту з проблем старіння; -        

професору Стефано Мартінотті (Prof. Stefano Martinotti, MD), голові відділу         

Клінічної патології кафедри Медичних та усних досліджень та біотехнології         

та директору Центру предикативної медицини та клінічної молекулярної        

біології у шпиталі SS Annunziata University Hospital Університету Чієті “G.          

d’Annunzio” (Італія). 

22 вересня 2017 р. - професору Сер Сабаратнам Арулкумаран (Prof. Sir           

Sabaratnam Arulkumaran) - діючий Екс-президент FIGO, Почесний       

міжнародний член ААГУ (Immediate Past-President of FIGO, Honorary,        

international fellow of AOGU); - професору Вольфганг Хольцгреве (Prof.         

Wolfgang Holzgreve) - керівник і медичний директор Університетської клініки         

в м. Бонн, Почесний міжнародний член ААГУ (Medical Director and CEO           

University of Bonn, Medical Center, Honorary international fellow of AOGU). 

21 грудня 2017 року професору Едвард Малець (Prof. Edward Malec, MD),           
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начальник відділу кардіохірургії та дитячої хірургії вроджених вад серця в          

Університетській клініці в Мюнстері (Німеччина). 

21 квітня 2017 р. в ОНМедУ відбулася зустріч студентів і викладачів з            

представниками Erasmus Students і Alumni Association: Дариною Філатовою,        

Master in Quality in Analytical Laboratories (EMQAL) і Олександром Івановим,          

European Master in System Dynamics (EMSD). 

На базі університету 21 іноземний спеціаліст прочитав лекції та/або         

провів вебінар з представленням своїх наукових досліджень. Серед них: 

- професор Данієль Комбс, Університет штату Арізона (США). 

- доцент Ніткін Д.М., Білоруська медична академія післядипломної       

освіти (Білорусь). 

- професор Йоханес Хорн, Клініка Харлахінг (Німеччина), 

- Малик Ю., Клініка реконструктивної стоматології та      

пародонтології Людвиг-Максіміліан Університет (Німеччина). 

- професор Рольф Грюеттер, керівник лабораторії функціональної та       

метаболічної візуалізації, директор Центру біомедичної обробки зображень       

(Швейцарія). 

- професор Аюмі Шінтані, завідувач кафедри клінічної епідеміології       

та біостатистики Вищої медичної школи Осакського університету (Японія). 

- професор Педро П. Іразокі, Уельдонська школа біомедичної       

інженерії, Університет Пердью, Вест-Лафайетт, штат Індіана, США. 

- провідний спеціаліст Європи з синдрому хронічної втоми Давід        

Ксав’є (Франція). 

- практичний вебінар «Роботизована хірургія: минуле, сьогодення і       

майбутнє», який проводився у рамках Київського глобального хірургічного        

конгресу. У прямому ефірі були продемонстровані 4 роботизовані урологічні         
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операції, які виконувались у клініці «Рамбам» (Хайфа, Ізраїль). 

В звітному році науково-педагогічні співробітники університету взяли       

участь в організації 27міжнародних наукових форумів різного рівня. 

Викладачами університету за звітний період опублікувано понад 20        

статей у журналах з високим імпакт-фактором. З числа науковців 50          

співробітників мають Індекс Хірша. 

Для покращення освоєння студентами навчальних програм облаштовано       

200 нових комп’ютеризованих робочих місць з підключенням до внутрішньої         

локальної та глобальної мережі (інтернету). Для кожної кафедри придбано         

мультимедійний мультипроектор, закуплено 10 інтерактивних дошок та 47        

одиниць сучасної комп’ютерної техніки. Крім цього для відпрацювання        

студентами та інтернами практичних навичок облаштовано найсучаснішим       

обладнанням симуляційні навчальні класи та інші приміщення кафедр        

університету. 

ОНМедУ має Університетську клініку, до складу якої входять        

Багатопрофільний медичний центр, Центр реконструктивної та відновної       

медицини (університетська клініка), Офтальмологічний медичний центр. Всі три        

центри сертифіковані за стандартом ІБО 9001 : 2008. Тривают підготовчі заходи           

до стандартизації за версією ІБО 9001 : 20015. В Медичних центрах           

(університетських клініках) ОНМедУ здійснена організація навчально-науково-л і       

кувальних комплексів. Комплекси діють на дорадчих засадах і забезпечують         

ефективне виконання завдань університетських клінік за основними напрямками        

їх діяльності. Навчально-науково-лікувальний комплекс передбачає взаємодію      

профільної клінічної кафедри та відділення, а при необхідності інших підрозділів          

багатопрофільного медичного центру ОНМедУ. Завідувачі відповідних      

профільних кафедр здійснюють головування в навчально-науково-лікувальних      
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комплексів університетської клініки, координують роботу завідувачів відділень. 

Головною метою діяльності Університетської клініки ОНМедУ є       

забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників за        

стандартами вищої освіти, проведення науково-дослідної роботи, розробка,       

апробація та впровадження інноваційних медичних технологій; надання       

третинної (високоспеціалізованої) та вторинної (спеціалізованої) медичної      

допомоги населенню, в тому числі невідкладної медичної допомоги. 

Вперше в Україні в ОНМедУ створено кафедру роботизованої та         

ендоскопічної хірургії, яка успішно працює (наказ ректора від 27 червня 2017 р            

№ 383-о). За період з 01.09.2017 по 27.12.2017 р. співробітниками кафедри           

проведено 78 оперативних втручань, 15 з яких проведені в клініці вперше та в             

процесі їх виконання використовувалися нові технології: новітні інструменти        

для коагуляції судин; ультразвуковий скальпель; ультразвуковий контроль для        

холангіостомії; апарат молекулярно-резонансної коагуляції; бінокулярні лупи;      

одноразові зшиваючи інструменти; апарати стерилізації ендоскопів та       

інструментів, що відповідають світовим стандартам стерилізації інструментів.       

Крім цього, для кафедри офтальмології придбано оптичний когерентний        

томограф, а для кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії -          

рентгенденситометр. 

Прогресивним інноваційним методом організації навчального процесу є 

усебічний повномасштабний підхід до освітньої діяльності, а саме: 

- взаємодія клінічних кафедр та університетської клініки; 

- високий рівень кваліфікації фахівців у відповідних галузях медицини; 

- подальше поліпшення обладнання кафедр мультимедійною технікою; 

- впровадження нових стандартів вищої освіти, протоколів лікування та 

діагностики; 
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- постійне вдосконалення навчально-методичних підходів до підготовки 

спеціалістів; 

- висока активність в наукових дослідженнях; 

- інтеграція освітньої, лікувальної та наукової роботи викладачів; 

- поширення можливості навчально-науково-практичної співпраці із 

закордонними колегами та міжнародними інституціями. 

Міжнародна діяльність Одеського національного медичного університету      

(ОНМедУ) спрямована на підвищення потенціалу університету як національного        

закладу з високою репутацією в європейській системі освіти та охорони здоров’я,           

фахівці та випускники якого матимуть успіх у європейському та глобальному          

професійному конкурентному середовищі. Пріоритетним завданням міжнародної      

діяльності Одеського національного медичного університету є підвищення якості        

навчання іноземних громадян та розвиток різнобічних зв'язків з міжнародними         

організаціями, одержання грантів, розробка спільних проектів, оптимізація       

навчальної та наукової роботи з урахуванням сучасних тенденцій розвитку вищої          

школи та європейської інтеграції.  

Взаємодія на міжнародному, національному і регіональному рівнях       

дозволяє ідентифікувати основні тенденції і проблеми сучасної вищої школи з          

метою прийняття вірних стратегічних і тактичних управлінських рішень. Угодами         

передбачена участь науковців у спільних міжнародних проектах, поліпшення        

навчально-методичної роботи, обмін викладачами та студентами, адміністративна       

співпраця. ОНМедУ проводить співпрацю з медичними ВУЗами з різних         

континентів та країн, загальна кількість діючих договорів про співробітництво та          

партнерство дорівнює 45 з 23 країнами світу.  

ОНМедУ за довгостроковою програмою (2016–2018 р.) бере участь у курсах          

з першої домедичної допомоги для співробітників програми розвитку ООН в          
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Україні та співробітників офісів ООН, організованих Департаментом розвитку        

ООН в Україні та Департаментом безпеки та охорони ООН. У 2017 році            

співробітники університету та викладачі кафедр взяли участь в організації 27          

наукових форумів різного рівня. 40 викладачів пройшли стажування та взяли          

участь у ділових зустрічах за кордоном. Активну участь у міжнародній діяльності           

беруть студенти ОНМедУ, які проходять закордонну практику в лікувальних та          

навчальних установах, беруть участь у міжнародних конференціях. За високі         

показники в роботі ОНМедУ був удостоєний почесного звання «Лідер вищої          

освіти України» та отримав Гран-Прі у номінації «Ефективність        

науково-дослідної діяльності вищого навчального закладу» під час щорічної        

міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2017»          

(Україна, м. Київ, 16-18 листопада 2017 р., Український дім). 

Викладачі університету постійно публікують статті у журналах з високим         

імпакт-фактором. 50 співробітників мають Індекс Хірша. Науковці ОНМедУ, що         

мають почесні звання зарубіжних навчальних закладів, є членами міжнародних         

асоціацій, зарубіжних навчальних закладів,  товариств, комісій та спілок.  

Консолідований бюджет ОНМедУ у 2017 році складався із загального та          

спеціального фондів за чотирма КПКВ і становив 633 433.8 тис. грн. (дані станом             

на 20.12.2017р.), а саме, освітній напрям діяльності - 513 009.4 тис. грн. (81%);             

медичний напрям діяльності - 1 15 378.5 тис.грн. (18.2%); наукова діяльність та            

надання стоматологічної медичної допомоги відповідно по 0.4%. 

Частка державних коштів у консолідованому бюджеті становила 31.3%, на         

власні надходження припадало 68.7%, у тому числі за напрямами діяльності:          

освітня діяльність (КПКВ 2301070): питома вага коштів Державного бюджету         

становила (по відношенню до коштів зведеного бюджету) 14.1%; власні         

надходження, включаючи благодійну допомогу у натуральній формі, 66.9%;        
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медична діяльність (КПКВ 2301170): відповідно 17.0% та 1.2%; наукова         

діяльність та надання стоматологічної медичної допомоги по відповідно 0.1 та 0.3           

відсотка. 

Таким чином, наповнення доходної частини бюджету університету у 2017         

році відбувалось за рахунок власних надходжень, масова частка яких у структурі           

зведеного бюджету становить 68.7 % (асигнування загального фонду - 31.3%).          

Власні надходження включали: 

1. надходження від плати за послуги, що надаються університетом згідно із          

законодавством, а саме: 

- плата за послуги, що надавались закладом згідно з його основною          

діяльністю; 

- надходження від додаткової (господарської) діяльності; 

- плата за оренду майна; 

- надходження від реалізації майна (крім нерухомого майна); 

2. інші джерела власних надходжень, а саме: 

- благодійні внески, гранти та дарунки , у т.ч і у натуральній формі; 

- кошти від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних          

установ для виконання цільових заходів. 

Деталізований склад доходів за кожним з напрямів діяльності закладу         

демонструє, що у структурі власних надходжень 97.3 відсотки складають         

надходження від освітньої діяльності (КПКВ 2301070), 1.8 відсотка припадає на          

медичну сферу (КПКВ 2301170) та 0.9 відсотка - надходження від інших видів            

діяльності. Основні надходження до спеціального фонду склали кошти від оплати          
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освітніх послуг (у поточному році надійшло 407.3 млн.грн., що на 64.3 млн.грн.,            

або на 18.7% більше, ніж у 2016 році (надходження складали 343.1 тис.грн.) та у              

4.7 рази перевищує фінансування із державного бюджету; надходження від         

додаткової (господарської) діяльності - 15.1 млн.грн. 

Іншими словами, усі видатки із забезпечення діяльності університету, як то:          

придбання обладнання, розхідних і малоцінних предметів та інвентаря, оплата         

комунальних та інших послуг і енергоносіїв, проведення ремонтних робіт,         

покривались за рахунок доходів спеціального фонду бюджету. За медичним         

напрямом діяльності ОНМедУ частка державних коштів склала 93.3 відсотка         

(107.7 млн.грн.), власні надходження у вигляді благодійної допомоги 4.9 млн.грн.          

(або 4.2% від бюджету за даною програмою). 

У видатковій частині бюджету за відповідними напрямами діяльності        

основна частка витрат припала на поточні видатки, а за загальним фондом вона            

взагалі сягала 100 відсотків, за виключенням видатків спеціального фонду КПКВ          

2301070, де 66.5% видатків становили капітальні, а саме: придбання обладнання -           

60.6% (342.1 млн.грн.) та 5.9 відсотка (33.8 млн.грн.) - капітальні ремонти та            

реставрація; 25.4% (143.3 млн.грн.) - заробітна плата з нарахуваннями; 8.1% -           

інші видатки. 

У структурі видатків за загальним фондом за усіма видами діяльності          

основну частку складають витрати на заробітну плату з нарахуваннями. У          

середньому цей показник становить 77.6 відсотка. У порівнянні з 2016 роком           

(67.8%) він зріс приблизно на 9.8 відсотка, що пояснюється підвищенням          

посадових окладів та тарифних ставок працівників з 01.01.2017р. У структурі          

видатків з медичного напряму діяльності 73.9 відсотка (79.6 млн.грн.) припадає на           

заробітну плату з нарахуваннями, 14.5 відсотка - медикаменти та 4.5% -           

харчування стаціонарних хворих. З метою забезпечення належного рівня        
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лікування і харчування пацієнтів університетських клінік були суттєво збільшені         

видатки на ці цілі. Так у 2017 році видатки на: медикаменти на 1 ліжко/день              

склали 51.64 гри. (у 2016 році - 8.33 грн.), тобто зросли у 6 разів, на харчування                

відповідно 21.48 грн. (у 2016 році - 8.94 грн.), тобто зросли приблизно у 2.5 рази               

по відношенню до минулого року. Збільшення власних надходжень у поточному          

році дозволило: виплачувати працівникам університету надбавки стимулюючого       

характеру, матеріальну допомогу та премії. Сума таких виплат за КПКВ склала в            

загальному 23 860.4 тис.грн., у тому числі матеріальна допомога - 7 106.9 тис.грн.,             

премії - 16 753.6 тис.грн.; закупити найновіше обладнання для кафедр (сума           

придбання склала 342 104.4 тис.грн.); провести реставраційні роботи і капітальні          

ремонти будівель університету (33 802.8 тис.грн.). Це дозволить підняти якість          

послуг, які надає заклад, до рівня міжнародних стандартів. 

У 2016 році, для порівняння, суми на названі вище видатки становили           

відповідно придбання основного капіталу - 112 197.1 тис.грн. (32.8% від видатків           

2017 року) і капітальний ремонт - 8 679.6 тис.грн., або 25.7% видатків 2017 року.              

У цілому на кінець року маємо позитивне сальдо (профіцит бюджету) за           

спеціальним фондом за КПКВ 2301070 у сумі 304 293.3 тис.грн. та виконання            

бюджету за загальним фондом на 99.9 %. 

За визначенням науковців, профіцитний бюджет (тобто перевищення       

доходів бюджету над його видатками) характерний для періоду економічного         

зростання. Погоджуючись з цим та визнаючи вагомий внесок кожного члена          

колективу нашого закладу у загальні результати його роботи у поточному році           

ректором прийнято рішення виплатити співробітникам університету премію у        

розмірі посадового окладу, а працівникам університетських клінік - у межах          

економії фонду оплати праці. 
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Щодо прогнозних показників на наступний рік, очікується зростання        

надходжень до спеціального фонду на 68 % (для порівняння,як було сказано           

вище, у 2017 році цей ріст по відношенню до 2016 року склав 18.7%) за рахунок, в                

першу чергу, плати за навчання на контрактній основі, надання інших платних           

освітніх послуг, діапазон яких плануємо розширити за рахунок послуг         

симуляційної медицини. Розрахунок вартості таких послуг проводиться зараз        

економічним відділом, а на ринку освітніх послуг цей сегмент поки не заповнений            

пропозиціями. Планується також підвищити розмір надбавок за використання в         

роботі іноземної мови науково-педагогічним працівникам та впровадити       

диференціацію їх розміру відповідно до рівня володіння нею, доукомплектувати         

необхідним сучасним обладнанням клінічні кафедри, тощо. 

Для поліпшення економічних та фінансових показників університет       

продовжує працювати у напрямку залучення коштів та інвестицій зі сторони          

партнерських організацій та грантів, спрямованих на модернізацію навчальної,        

наукової та дослідницької баз, з перспективою входження у світові рейтинги.          

Метою розвитку міжнародної діяльності ОНМедУ є збільшення потенціалу і         

зміцнення репутації університету як регіонального лідера в галузі медичної         

освіти, науки і практики, плацдарму для розвитку академічних зв'язків між          

Сходом і Заходом. 

Планується розвиток студентського самоврядування Одеського     

національного медичного університету згідно сучасних світових концепцій та з         

урахуванням ролі та місця зазначеної студентської інституції в процессах         

управління ВНЗ, а також та подальше активне впровадження сучасних         

інформаційних модальностей з метою запобігання проявам корупції в стінах         

Одеського нанціонального медичного університету. 
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Таким чином, все вищевикладене сприятиме прогресивному зростанню       

використання найсучасніших технологій для подальшого підвищення якості       

освітнього процесу в ОНМедУ. 

 

 

Ректор              В. Запорожан 
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