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ЗВІТ 

про виконання умов Контракту ректора 

Одеського національного медичного університету (розділ 3) 

у  2015 році 

 

3. На період чинності  Контракту,  ректор Одеського національного ме-

дичного університету, академік НАМН України, професор  Запорожан Ва-

лерій Миколайович продовжив забезпечення: 

 
3.1. Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості 

 освіти, підготовку фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня згідно  

з  ліцензіями Державної акредитаційної комісії. 

 

 В світлі нового Закону України «Про вищу освіту» головними 

стратегічними напрямками діяльності університету є підвищення якості 

підготовки фахівців, удосконалення навчального, наукового і лікувального  

процесів, матеріальної бази,  формування позитивного іміджу та 

примноження  авторитету на міжнародному рівні. Формування дійових 

механізмів підвищення якості  вищої освіти передбачає запровадження 

конкуренції і таким чином метою є підготовка висококваліфікованих 

спеціалістів для  ринка праці , підготовка для життя активних громадян, 

забезпечення розвитку особистості, формування і їх розвиток на підставі 

викладання, навчання  і наукових досліджень.  

 В сьогоденні якість вищої освіти слід забезпечувати на трьох рівнях: 

європейському, національному та на рівні університету. В освітніх системах 

країн Європи головним є планування отриманих  результатів навчального 

процесу –знань, компетенцій та навичок.   

 На виконання Закону України «Про вищу освіту», наказу МОН 

України від 26.01.2015 р. № 47 «Про особливості формування навчальних 

планів на 2015/2016 навчальний рік», листа МОН України від 13.03.2015 р. № 

1/9-126, Рішення робочої наради проректорів, начальників навчальних 

відділів та завідувачів науково-методичних лабораторій з питань медичної 

(фармацевтичної) освіти ВМ(Ф)НЗ України від 12 березня 2015 р. та, 

враховуючи необхідність збереження євроінтеграційного спрямування 

розвитку вищої медичної освіти, Вчена рада  ОНМедУ (пр. № 8 від  

16.04.2015 р.) прийняла рішення ввести в дію нові навчальні плани, які 

побудовані за Європейською кредитно-трансферною системою для всіх 

спеціальностей з 01 вересня 2015 року одночасно на всіх курсах.  У зв’язку зі 

збільшенням обсягу самостійної роботи студентів до 2/3 кредиту ЕСТS  для 

забезпечення  її організації,  проведення і використання засобів контролю 

колективи   усіх кафедр оновили комплекси навчально-методичної 

документації. І, головне, створити систему СРС, яка  стимулює студентів до 
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самостійного опанування програмного матеріалу, розвиває навички 

самостійного навчання. Комплексна система підготовки студентів і лікарів в 

університеті включає: 

- удосконалення вертикальної і горизонтальної інтеграції, єдиного підходу 

до викладання фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін згідно 

вимог ОКХ, ОПП; 

- активне впровадження у навчально-методичну роботу «Наскрізної 

програми підготовки студентів та лікарів-інтернів для роботи на посадах 

лікарів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина»; 

- впровадження інтегрованого рейтингу студентів; 

- заходи щодо поліпшення практичної підготовки студентів, починаючи з 

пропедевтичних дисциплін, згідно сучасним протоколам лікування, 

принципам доказової медицини; 

- проведення експертами «Бюро Веритас Україна» аналізу діючої в 

ОНМедУ системи менеджменту якості (СМЯ) навчального процесу, для чого  

здійснено втілення в навчальний процес ефективної СМЯ, що відповідає 

вимогам стандарту ISO 9001:2015, навчено 24 науково-педагогічних 

працівників університету. 

 Ураховуючи глобалізацію знань, швидкі темпи накопичення та 

поширення інформації, що спостерігаються останні десятиліття з розвитком 

комп’ютерних технологій, стає надзвичайно актуальним пошук нових форм 

підготовки та подання інформації. У зв’язку із зазначеним зростає значимість 

підготовки  та впровадження у навчальний процес електронних видань. 

 Одеський національний медичний університет є одним з лідерів у 

запровадженні і використанні електронних видань (матеріали Всеукраїнської 

навчально-наукової конференції «Реалізація Закону України «Про вищу 

освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України», Тернопіль, 

2015 р.). Вже 6 років в ОНМедУ функціонує електронна студентська 

бібліотека, в якій створено 62 електронних кафедральних навчально-

методичних баз, є понад 4 тисяч електронних підручників та посібників, 

існують 5 читальних залів на 300 місць, які мають доступ до Wi-fi, на сайті 

університету розташовано блок бібліотеки, де є on-line доступ до 

електронного каталогу бібліотеки та методичних матеріалів кафедр. 

Розпочато роботу щодо створення на базі електронної бібліотеки 

Інституціонального репозитарію. На клінічних кафедрах створено класи 

практичної підготовки студентів і інтернів, які обладнані комп’ютерами, 

фантомами тощо.  

Для покращення  якості навчального процесу в університеті: 

- використовується фрагментарно  дистанційна  форма навчання та   

створюється методична база для її  впровадження, особливо на кафедрах  

післядипломної освіти, а також кафедрах, що навчають студентів  за 

спеціальністю фармація із заочною формою навчання; 
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- здійснюється постійний системний внутрішній моніторинг якості 

освітньої діяльності;  

- застосовується управління веб-ресурсами навчальної програми зі 

спеціальностей та дисциплін на основі платформи Moodle (www.moodle.org, 

розповсюджується з відкритим кодом)., яка має відомі переваги;. 

- фахівці університету для поповнення національного банку тестів 

надалі 02 квітня 2015 р. до Центру тестування МОЗ України: «Крок-1. 

Стоматологія» - 201 (укр.), 202 (англ.) ТЗ; «Крок-1. Загальна лікарська 

підготовка» - 199 (укр.), 198 (анг.) ТЗ; «Крок-1. Фармація» - 200 (укр.) ТЗ; 

«Крок-2. Стоматологія» - 199 (укр.), 201 (англ.) ТЗ; «Крок-2. Фармація» - 212 

(укр.) ТЗ; «Крок-2». Загальна лікарська підготовка» - 197 (укр.), 184 (анг.) ТЗ 

та 200 тестових завдань для іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка» і 

250 Т.З. для іспиту «Крок-3. Стоматологія». 

На Всеукраїнській навчально-науковій конференції «Реалізація Закону 

України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті 

України» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою 

відеоконферец-зв’язку), яка відбулась 21-22 травня 2015 р. в м. Тернопіль, як 

і завжди науково-педагогічні співробітники ОНМедУ прийняли активну 

участь в її роботі. В матеріалах конференції надруковано 20 наукових праць  

75 авторів – співробітників університету, зроблено 8 доповідей 27 авторів. В 

ході роботи конференції прийнято рішення та рекомендовані заходи для 

покращення діяльності ВНЗ. 

ОНМедУ виграв грант Євросоюзу на реалізацію проекту «Chronex», на 

базі якого створено Навчально-інноваційний центр практичної підготовки 

лікарів, оснащений обладнанням з першого до  сьомого рівня реальності. Це 

обладнання дозволяє навчати студентів, інтернів, лікарів практично в усіх 

сферах медичної діяльності, використовуючи сучасні методи та методики, в 

тому числі моделювання клінічних ситуацій різних рівнів складностей, 

моделювання віртуальної реальності, «стандартизований  пацієнт», систему 

психологічного консалтингу та менеджменту, а також гібридну симуляцію. 

Центр координує свою роботу з провідними центрами симуляційних 

технологій світу і може стати базовим для модернізації перепідготовки 

лікарів і з інших регіонів України. В перспективі університет з сучасною 

інфраструктурою може перетворитися на біомедичний інноваційне – 

технологічний кластер. Це єдиний нерозривний комплекс, до складу якого 

має долучитись, крім університету, найпотужніші регіональні лікувальні 

установи, академічні науково-дослідні інститути, підприємства, які 

виробляють медичну продукцію і ліки, що наблизить розробки та новітні 

технології до практичного впровадження, скоротить шлях від суто 

теоретичної підготовки фахівця до надання йому практичних навичок і 

формування розвиненого клінічного мислення. Тобто це створить 

можливість отримати якісно іншого лікаря, який буде готовий працювати в 

умовах оновленої галузі,  стан якої підлягає реформуванню, потребує лікаря 

нової фармації, який, крім теоретичних, має широкі практичні компетенції, 

http://www.moodle.org/
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що формуються за допомогою використання сучасних інноваційних 

технологій.  

Колективом ОНМедУ прийнято рішення зберегти позитивний досвід 

роботи та продовжити євроінтеграційне спрямування розвитку вітчизняної 

вищої медичної освіти у відповідності за Європейською системою 

перезарахування кредитів як одиниць виміру трудомісткості навчального 

навантаження студентів. В  університеті розроблено нове Положення про 

організацію освітнього процесу в ОНМедУ у відповідності з «Законом 

України про вищу освіту».  

 Зразком сучасного підходу до створення належних умов для якісної 

освіти у вищих навчальних закладах медичного чи фармацевтичного 

профілів є університетські клініки та лікарні, приклад роботи яких  у 

багатьох країнах світу надав поштовх для створення аналогічних установ в 

Україні.  

Результати фундаментальних, прикладних та методичних досліджень, 

вітчизняний досвід, принципи доказової медицини широко впроваджуються 

співробітниками кафедр  як в університетських клініках, так і  на інших 

клінічних базах ОНМедУ, для чого використовуються відеосистеми та 

системи телекомунікаційних зв’язків. Налагоджено систему телемедичного 

консультування, яка на сьогодні охоплює 26 лікувально-профілактичних 

закладів області. Вченою радою університету прийнято рішення «Про 

надання цілодобової медичної допомоги населенню м. Одеси та області 

нашими клініками, багатопрофільним медичним центром та медичним 

офтальмологічним центром (пр. № 8, 25 травня 2015 р.). 

Для підвищення якості соціально-педагогічного і психологічного 

супроводу навчально-виховного процесу, створення умов гармонічного 

розвитку і самореалізації інноваційного потенціалу особистості студентів та 

викладачів цікаву форму суспільної діяльності широко використовують 

співробітники кафедр філософії і біоетики та соціальної допомоги, загальної і 

медичної психології, працюючи як практичні психологи. Їх діяльність 

включає консультативно-методичну допомогу, просвітницько-

пропагандистську роботу та превентивне виховання. 

Інноваційну форму в плані інтерактивних форм навчання 

використовують на кафедрі загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки. 

Так, 04 квітня 2015 р. співробітниками кафедри спільно зі студентами 

проведено науково-практичне обговорення «Актуальні питання ВІЛ-

інфекції» у вигляді виступів, рольової гри, бесіди, доповіді з презентацією.  

 Для підвищення якості наукових робіт, що публікуються науковцями 

університету продовжується робота по включенню наукового журналу 

«Одеський медичний журнал» до Міжнародної наукометричної бази даних. 

Його передано до реєстрації у Міжнародних базах Web of Science та Scopus: 

створено Міжнародну редакційну колегію, нові правила для авторів, 

повнотекстовий сайт в Інтернеті тощо.  

       У 2015 р. Запорожан В.М.  провів ряд засідань Вченої ради  
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Університету, де розглядалися вагомі питання: 

-стан розробки методичної бази для дистанційних форм навчання на 

кафедрах університету; 

-виконання кафедрами наскрізної програми «Паліативна та хоспісна 

допомога»; 

- університетська клініка: інноваційні технології в організації 

діагностичної, лікувальної, реабілітаційної і профілактичної роботи та 

найближчі перспективи розвитку; 

- підсумки роботи студентського самоврядування на рівні університету, 

факультетів, курсів та гуртожитків і перспективи її розвитку;; 

- 115 років ОНМедУ – основні історичні віхи, перспективи та пріоритетні 

напрямки розвитку тощо. 

Ректор ОНМедУ приділяє увагу удосконаленню системи 

інформатизації та модернізації навчального процесу для  забезпечення 

ефективної реалізації потреб практичної охорони здоров’я у підготовці 

фахівців та  стратегії розвитку системи післядипломної освіти лікарів і 

провізорів до 2020 року. У рамках виконання Закону України «Про вищу 

освіту» неухильно виконується в ОНМедУ «Стратегічна концепція 

інформаційної модернізації університету». 

У відповідності з планом у 2015 року, активно працювали Студентська 

Рада ОНМедУ, студентські  загони «Милосердя»  та «Майбутнє», які 

об’єднують понад 700 студентів. Під їх опікою знаходяться понад 1000 

ветеранів війн, праці і біля 300 дітей з дитячих будинків.  Здійснено збір 

гуманітарної допомоги дітям-сиротам і інвалідам, збір матеріальної допомоги 

на лікування онкохворих дітей, гуманітарна допомога в зону АТО, здійснена 

допомога потерпілим військовим, які знаходяться на лікуванні в військовому 

шпиталі (600 донорів, виступи з концертами, чергування тощо). Проведено 

курси невідкладної медичної допомоги для студентів ОНМедУ та інших 

вузів. Крім цього, для студентів проведено цикл лекцій за тематикою «Про 

моральність», які доступні для перегляду на сайті університету. Студентське 

самоврядування щорічно проводить медично-патріотичні змагання 

«Спортивний шпиталь», метою яких було відпрацювання навичок надання 

первинної мед. допомоги умовно пораненим та їх евакуація з поля бою. 

Всього в змаганнях прийняло участь більше 1000 студентів. Вчена рада 

університету схвалила пропозицію студентської ради щодо співпраці 

ОНМедУ з Благодійним фондом «Серце медицини», у рамках якого 

передбачено здійснення благодійної безкорисної діяльності, спрямованої на 

розвиток освітнього процесу.  

Оптимізована робота за участю студентів у Всеукраїнських олімпіадах, 

конкурсах, наукових форумах. Так, 14 студентів були нагороджені 

заохочувальними грамотами за високий рівень теоретичної та практичної 

підготовки. 4 студенти взяли участь у фіналі 24 Всеросійської студентської 

олімпіади з хірургії; на ІІ Всеукраїнському конкурсі з практичної хірургії 

студентська команда ОНМедУ посіла 3 місце. 
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У 2015 році в матеріалах 13 науково-практичних форумів студентів та 

молодих вчених,  що проводилися поза межами університету, студентами 

ОНМедУ опубліковано 49 робіт, в т.ч. – 6 за кордоном (Туреччина, Румунія, 

Польща, Білорусь). 

В ОНМедУ культивується понад 16 видів спорту. В звітний період  48 

студенти стали призерами обласних, галузевих, всеукраїнських та 

міжнародних спортивних змагань. Команда ОНМедУ у 2015 році посілала 

почесне 2 місце за результатами ХХІІІ обласних студентських ігор ВНЗ ІІІ-

IV рівнів акредитації.  

Ректор продовжив читання циклу лекцій для студентів за тематикою 

«Про моральність» («Еволюція моральності», «Ноосферне мислення 

В.І.Вернадського», «Відкрите серце», «Наукові відкриття: критерії добра і 

зла», «Цінності людського життя», «Роль лікаря в сучасному суспільстві» та 

ін.). В.М.Запорожаном у 2015 році видана книга «Етюди про моральність», в 

якій наведено роздуми про причини кризи духовності, про життєві орієнтири  

й цінності людини, прогнози й перспективи життя на Землі.  

Значну увагу ректор приділяв національно-патріотичному вихованню 

молоді.  У 2015 році урочисте святкування «Дня української писемності та 

мови» набуло неабиякого масштабу в ОНМедУ. Першокурсники 9 групи  

медичного факультету № 1 провели акцію «Говори українською». Ця подія 

привернула до себе увагу ЗМІ, як естафета патріотичного виховання і 

популяризації вживання української мови в усіх сферах суспільного життя. 

Колективи багатьох кафедр  зі студентами підготували низку урочистих 

заходів: 9 листопада студенти провели яскравий флешмоб біля головного 

корпусу університету, мовно-літературний  конкурс ім. Т. Шевченка, 

студентську науково-практичну конференцію.  23 листопада проведено 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Було проведено 

кафедральний тур олімпіади з української мови у два етапи: 28 жовтня та 9 

листопада. 

- У бібліотеці ОНМедУ була організована книжкова виставка «І поки 

житиме мова – житиме й народ…» та був проведений круглий стіл: «Витоки 

української писемності». Цікава презентація та захопливі виступи 

бібліографів поглибили знання студентів-першокурсників про історію,  

виникнення свята, про минуле та сучасне української мови.  

Прочитана відкрита лекція на тему: «Союз медицини і мистецтва» 

видатних  українських письменників-лікарів, які вдало поєднували 

професійну діяльність з творчою майстерністю. 

- Кульмінацією святкування Тижня української писемності та мови 

став урочистий концерт, який розпочався привітанням ректора ОНМедУ, 

академіка В.М. Запорожана.  Валерій Миколайович зазначив, що наш народ 

єдиний, а  його мова – це велика основа для єдності всієї держави і духовна 

гарантія її майбутнього. Побажав усім берегти та шанувати українську мову, 

виплекану нашими пращурами,  бо саме вона створює індивідувальне 
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обличчя країни і нації. З натхненням прочитав вірш Володимира Сосюри 

«Любіть Україну».  

Завершився тиждень проведенням на кафедрі суспільних наук 

літературного вечора «Мова поезії». Студенти ОНМедУ змагалися у читанні 

власних поезій та творів українських поетів. Учасники та глядачі обрали 

найкращих авторів та читців за двома критеріями: поетична та 

декламаторська майстерність. 

 Державний Ліцензійний іспит «Крок-3. Загальна лікарська підготовка»  

24 березня 2015 р. складали 368 лікарів-інтернів за 25 спеціальностіми. 

Середній бал по ОНМедУ  - 78,1% 

 Державний Ліцензійний іспит «Крок-3. Стоматологія» 10 листопада 

2015 р. складало 178  лікарів-інтернів за фахом «Загальна стоматологія». 

Середній бал по ОНМедУ – 79,1%. 

 Проведено цикл лекцій щодо специфіки навчання в медичному 

університеті для студентів 1-го курсу. 

 Активізовано проведення практики на більш якісному рівні з 

розширенням баз практики в установах соціальної служби (інтернати, 

геронтологічні центри, будинки для людей похилого віку тощо). 

 Розпочато впровадження електронного журналу на 1 – 3 курсах. 

Апробовано нову методику підрахування рейтингу  науково-педагогічного 

складу університету.  

 Введено в дію нову комп´ютерну програму ректорського контролю 

знань студентів. Оновлено базу тестових завдань для ректорського контролю. 

Особливу увагу ректор  приділяє 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 значна 

кількість наукових форумів різного рівня, найвагомішими з яких є: 

 - 16-17 квітня 2015 р. відбулась науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній 

медицині», заслухано 89 доповідей та проведено сателітний симпозіум 

опорної кафедри; 

 - 14-15 травня 2015 р. проведена ІІ науково-практична 

кардіоревматологічна конференція «Доказова медицина – практичному 

лікарю», в рамках якої здійснено 32 доповіді та 3 майстер-класи. Надруковані 

матеріали конференції; 

 - 21-23 травня 2015 р. проведено ІІ  Міжнародний конгрес з 

гемостазіології, анестезіології та інтенсивної терапії. Зроблено 92 доповіді 

провідних фахівців з Молдови, Німеччини, Франції, Росії та України. 

Заслухано курс 36 лекцій за темою «Серцево-судинна система»; 

 - 21-23 травня 2015 р. Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Помилки та небезпеки в лапароскопічній хірургії», 

яка розпочалася з проведення практичного майстер-класу на віртуальних 
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стимуляторах LapMentor і LapTrainer  «Актуальні питання техніки 

лапароскопічних операцій» у навчально-інноваційному центрі практичної 

підготовки лікарів ОНМедУ. В дні роботи конференції зроблено 68 

доповідей з актуальних питань лапароскопічної хірургії. 

 - 28-30 травня 2015 р. - Х Міжнародний Симпозіум «Теорія і практика 

репродукції людини» тощо. 

 - 25 червня 2015 р. провідні фахівці кафедр: акушерства і гінекології № 

1, педіатрії № 1, сімейної медицини та загальної практики, онкології та 

променевої терапії і загальної стоматології організували та провели виїзну 

(м.Херсон) науково-практичну конференцію «Актуальні питання клінічної 

медицини». В рамках конференції працювало 5 секцій, понад 400 лікарів 

заслухали біля 60 доповідей. 

 - 8-13 вересня 2015 р. проведено VI Конгрес Південно-Східно-

Європейського медичного форуму. 

 - 10-12 вересня 2015 р. – VI Міжнародний симпозіум NeuroSammit з 

кількістю учасників – 500 осіб.  

 - 15 жовтня 2015 р.  – Наукова-практична конференція з міжнародною 

участю «Репродуктивне здоров´я» тощо. 

Як і завжди в звітному періоді ритмічно працював Видавничо-

полігрфічний комплекс університету. У 2015 р. видано наукової, навчальної  

та навчально-методичної літератури за участю співробітників університету: 

13монографій, 12 підручників, 20 навчальних посібників. Загалом – 45  

найменувань. 

  
3.2. Виконання державного замовлення та договірних зобов'язань по підготов- 

ці фахівців для потреб охорони здоров'я, в тому числі за кошти фізичних та юри- 

дичних осіб. 

 

Згідно з наказом ректора  від 01  квітня 2015 року за № 143-о 

 «Про проведення Державної атестації випускників 2015 року», проведено  

Державну атестацію  випускників ОНМедУ, а 30 червня випускникам  

видано дипломи спеціалістів.  Всього диплом одержали  564  вітчизняних  

громадян (12  з відзнакою)  та  253  іноземних громадян. 

 Щорічно значна профорієнтаційна та агітаційна робота  щодо залучення 

абітурієнтів до лав ОНМедУ проводиться за багатьма напрямами: виступи 

на масових зборах молоді, виступи на Одеському телебаченні, «День  

вибору професії», «День відкритих дверей»,  розповсюдження буклетів 

про університет серед учнів середніх шкіл Одеси, Микоєва, Херсону, 

Кіровограду, Рівного, Черкас та інших міст Південного регіону.  

 
3.3. Ефективне використання наукового потенціалу закладу, виходячи з нагальних 

потреб галузі; удосконалення інфраструктури наукових підрозділів закладу, спря-

моване на забезпечення розвитку пріоритетних напрямів медичної, фармацевтичної 

наук. 
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 В 2015 році виконувалося 59 НДР, з них 5 фінансується МОЗ України: 

- фундаментальна (1): «Розробка критеріїв ефективності і безпечності 

фармакотерапії хворих на туберкульоз і гепатити різної етіології на підставі 

фармакогенетичних досліджень». Термін виконання  2013 – 2015 рр. 

- прикладні – 4 НДР:  

а). «Розробити гігієнічні засоби та обгрунтувати способи  їх застосування 

для профілактики і лікування променевих уражень слизової оболонки 

порожнини рота у хворих при променевій терапії». Термін виконання – 

2014 – 2016 рр.;  

б). «Роль епігенетичної модифікації генів Wnt регуляторного шляху 

(GHSR, TUSC5, WIF1, DKK4, SFRP5) в диференціальній діагностиці 

гіперпроліферативних та непластичних процесів молочної залози і матки. 

Термін виконання – 2014 – 2016 рр.; 

в). «Розробка иа впровадження диференційованих підходів до лікування 

злоякісних пухлин органів малого тазу». Термін виконання – 2015 – 2017 

рр.; 

г). «Розробка нових методів хірургічного лікування  нестабільності 

плечового суглоба із застосуванням комп´ютерних  інноваційних 

програм». Термін виконання – 2015 – 2017 рр. 

В звітному році завершено 20  НДР, з яких 1 НДР, що фінансувалася з 

державного бюджету. 

 Всього за завершеними НДР: 

 захищено 5 докторських та 30 кандидатських дисертацій; 

 отримано патентів – 95, з них 15 на винахід; 

 опубліковано: монографій – 4,  

      методичних рекомендацій з грифом МОЗ – 16, 

      інформаційних листів – 23, 

     статей – 548 (83 – в індексц. журн., 71 – за кордоном), 

     тез – 716 (64 – за кордоном)., 

 до Галузевого Реєстру внесено – 29 нововведень; 

 впроваджено в практичну діяльність 58 лікувально-профілактичних 

установ 87 нових методів діагностики, профілактики та лікування. 

 

 

 
3.4. Підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (канди- 

датів, докторів наук) відповідно до затверджених планів. Атестацію наукових, 

науково-педагогічних кадрів (професорів, доцентів, наукових співробітників) згі-

дно з кадровими потребами закладу. 

 

 У 2015 році: 

Виконувалось дисертацій: 

 - докторських – 27, 

 - кандидатських – 138. 
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 Затверджено ДАК дисертацій: 

 - докторських – 9, 

 - кандидатських – 46. 

 

 У спецрадах: 

 - докторських – 3, 

 -  кандидатських – 24 

 

 Отримано звання: 

 - професора – 9, 

 - доцента – 18. 

 
3.5. Високоефективне і стійке фінансово-економічне, господарське становище, нау-

ково-виробничу та інші види діяльності відповідно до чинного законодавства. 

 

      Протягом  2015 року питання науково-виробничої, фінансово-

економічної, адміністративно-господарської діяльності університету 

розглядалися на засіданнях вченої ради, ректоратів на нарадах керівників 

структурних підрозділів. 

     Значна увага приділялася питанням забезпечення належної роботи 

учбових корпусів та гуртожитків  у весняно-літній період, упередження і 

усунення аварійних ситуацій на системах тепло-водомереж, електромереж та 

каналізаційних стоків, ремонту навчальних корпусів, перевірено 

вентиляційні канали у гуртожитках здійснено перевірку приладів обліку 

споживання тепла, відремонтовано та одержано дозвіл на експлуатацію 25 

елеваторних пунктів та 10 бойлерів. 

       Грошові кошти та рахунки університету  надходять відповідно до 

затверджених кошторисів та укладених угод дозволяє своєчасно сплачувати 

заробітну плату, своєчасно проводити розрахунки за комунальні послуги, 

підтримувати функціонування усіх підрозділів закладу. Для покриття 

видиків, які не забезпечені затвердженими  кошторисними асигнуваннями, 

залучаються кошти та благодійна допомога в натуральній формі від 

спонсорів. 

     Відповідно до законодавства нараховується та сплачується заробітна 

плата, проводиться індексація заробітної плата, проводиться індексація 

заробітної плати, у разі потреби працівникам та студентам надається 

матеріальна допомога. Протягом року матеріальну допомогу до відпустки 

отримали 2251 співробітник, загальна сума якої становить 3808,7 тис.грн.  

Нараховано надбавки за шкідливі умови праці з початку року 687 

співробітникам  на загальну суму 1347,4 тис. грн. 

      Протягом звітного року проводилася тарифікація штатних посад, 

відповідно до вимог існуючого законодавства.   
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       Сума  нарахованої індексації заробітної плати за поточний навчальний 

рік склала 7846,6 тис. гри, а сума перерахунку , у зв’язку із підвищенням  

мінімальної заробітної плати відповідно 3353,2  тис. грн. 

 Загальний обсяг фінансування загального фонду ОНМедУ по всіх кодах  

рограмної класифікації  склав у 20156 році 124690,8 тис грн.. за спеціальним 

фондом касові видатки проведено   на 119255,2 тис. грн., в тому числі за 

рахунок благодійної допомоги  у натуральній формі та грантів   на суму 

6106,0  тис. грн. 

 
3.6. Одержання та збільшення доходу для сталого функціонування навчально-

науково-виробничих підрозділів закладу. 

 

За рахунок власних надходжень (плата за послуги, контрактне навчання, 

підготовка наукових кадрів, кандидатські іспити, довузівська підготовка, 

післядипломна підготовка, оплата за дипломи, студентські квитки, 

господарська діяльність, видавницька діяльність, студентська їдальня, 

спортивно - оздоровчий табір та ін.), витрачені на проведення заходів, 

пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені ( або частково 

забезпечені) видатками загального фонду, відповідно до укладених угод, що 

дозволяє проводити розрахунки та підтримувати стійке фінансово-

економічне становище, функціонування навчально- науково-виробничих 

підрозділів закладу.  

 
3.7. Додержання умов колективного договору. 

 

 Умови Колективного договору  в розділі організації праці соціального 

захисту та охорони праці виконувалися протягом року без порушень  

трудового законодавства  та згідно ухвалених умов Колективного договору 

та без порушень трудового законодавства.  

Не   мало місця жодне звільнення працівників за  ініціативою 

адміністрації. 

На належному рівні університетська клініка проводить медогляди  

працівників, що вперше поступають на роботу, а також організує  медичне 

обстеження співробітників  університету.  

 Згідно Колективного  договору адміністрація університету проводила  

навчання та перепідготовку науково-педагогічного та педагогічного складу, 

лікарів, середнього медичного персоналу університетської клініки у 

відповідності з перспективним планом. 

Згідно трудового законодавства виконувалося  нарахування та виплата 

надбавка за роботу в шкідливих умовах праці співробітникам усіх  

підрозділів. Заробітна плата сплачувалася вчасно. 

За рахунок профспілкових коштів  видано 294 співробітникам  

матеріальну допомогу на суму 3128000 грн., 249 студентам  видано 

матеріальну допомогу  на суму 194400 грн. 
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Видано 15 путівок в санаторії співробітникам, 20 путівок видано для 

дітей співробітників. 

 
3.8. Проведення підготовки та перепідготовки наукових, науково-педагогічних  

працівників і спеціалістів закладу, їх економічного, правового і професійного  

навчання безпосередньо в закладі або на договірних засадах в інших закладах  

та установах згідно з планами, затвердженими Міністерством; проведення осо- 

бистого підвищення кваліфікації або перепідготовки протягом терміну дії Кон 

тракту, але не рідше одного разу на п'ять років. 

 

 Протягом 2015 року на факультеті післядипломної освіти пройшли 

підготовку 4430  курсантів з них 10   іноземних громадян .  Проведено 332 

цикли підвищення кваліфікації.  

 З числа науково-педагогічного складу ОНМедУ у 2015 році підвищили 

кваліфікацію 315 осіб. 

 
3.9. Захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю 

відповідно до Закону України "Про державну таємницю". 

 

 В ОНМедУ І-й відділ ліквідовано. 
 

3.10. Дотримання чинного законодавства, активне використання засобів щодо удо-

сконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни, фінансового 

становища закладу. 

 

Адміністрація університету  спрямовує свою роботу на удосконалення 

стилю та методів управління навчально-виховними та економічно-

господарськими процесами з дотриманням чинного законодавства. 

Укладання угод та придбання товарів і послуг  проводиться за 

результатами розгляду декількох альтернативних цінових пропозицій. 

У звітному періоді взяття та реєстрація бюджетних зобов´язань 

проводиться з дотриманням вимог нормативно-правових актів Державного 

казначейства України та заключних угод. З метою дотримання правил 

внутрішнього трудового розпорядку в університеті працює комісія з 

контролю зазначених питань. Протягом звітного періоду порушень 

договірної, трудової дисципліни не виявлено. 

 

 

 

 
3.11. Ефективне використання державного майна відповідно до  

         показників, стверджених Кабінетом Міністрів України, та його  

          збереження. 

 

Орендоване та власне майно університету використовується ефективно 

та за призначенням відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України, 
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наказів  Державного Казначейства України,  Наказів Міністерства охорони 

здоров´я України. За результатами проведеної інвентаризації здійснюється 

планове списання морально та фізично застарілого майна та обладнання.  

Проведеними позаплановими інвентаризаціями майна та інших товаро-

матеріальних цінностей в окремих структурних підрозділах університету 

виявлено незначні лишки, які оприбутковані, а винні матеріально-

відповідальні особи притягнуті до адміністративної відповідальності.  

Випадків крадіжок та пошкодження майна не було. 

 
     3.12. Виконання планів соціального розвитку колективу. 

 

        На належному рівні  адміністрацією приділялася увага  виконанню 

планів соціального розвитку, поліпшенню умов праці співробітників та 

навчання студентів університету.  

       У звітному році групу «Здоров´я» спорткомплексу відвідувало 30 осіб з 

числа співробітників. Річна сума доплат за рахунок профкому зазначених 

послуг складала 12600,00 грн.  

       Протягом звітного кварталу не було випадків несвоєчасної виплати 

заробітної плати та стипендії студентам. 

 
3.13. Своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками,  

          постачальниками та іншими організаціями. Своєчасне і повне  

           внесення податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету,  

           включаючи внески до Пенсійного фонду, та недопущення  

заборгованості з заробітної плати. Погодження з Міністерством  

графіка погашення заборгованості з заробітної плати, кошторисів  

доходів і видатків. 

 

Одеський національний медичний  університет проводить своєчасно та в 

повному обсязі розрахунки з установами, організаціями, банками, 

постачальниками та іншими організаціями до Пенсійного фонду, розрахунки 

по податкам, зборів та інших обов’язкових платежів по заробітній платі та 

комунальним послугам.   

Кредиторська заборгованість с заробітної плати  та виплатам 

академічних та соціальних стипендій студентам, аспірантам , докторантам 

станом на 01.01.2015 року відсутня. 

 

 

 
3.14. Безумовне цільове використання бюджетних коштів; ліквідацію та  

          недопущення виникнення заборгованості по соціальних платежах  

          та інших видах видатків по закладу. 

 

Бюджетні кошти  протягом 2015 року  використовувалися за цільовим 

призначенням, передбаченим кошторисом. Одеський національний медичний 
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університет своєчасно  протягом 2015 р. надавав  до ГУДКСУ в Одеській 

області  платіжні доручення по  розрахункам з установами, організаціями, 

банками, постачальниками.  

 
3.15. Виконання державних освітянських програм в галузі вищої  

         медичної освіти. 

 

У відповідності  з Державною програмою «Розвиток освіти» на 2013 – 

2020 рр., зокрема підпрограмою «Розвиток професійної освіти» на 2013 – 

2020 рр. , колектив університету спрямовує зусилля на її реалізацію та 

впровадження сучасних освітянських моделей.  

 
3.16. Дотримання законності, проведення заходів до створення в 

         кожному структурному підрозділі закладу умов праці, відповідно  до вимог  

         правил і норм охорони праці, техніки безпеки, санітарних  і протиепідемічних  

         правил, протипожежного захисту. 

 

       Відповідно до діючого законодавства у кожному структурному 

підрозділі створені  і підтримуються умови для дотримання вимог техніки 

безпеки, охорони праці та пожежної безпеки. 

      Особи, які вперше зараховуються на посади, обов’язково вивчають 

інструкції з охорони праці та проводиться перевірка їх знань.  При  

підготовці до роботи у весняно-літній період  особлива увага приділялася 

питанням протипожежної безпеки. Проводилися  перевірки протипожежного 

стану приміщень навчальних корпусів та гуртожитків, а також навчання з 

відпрацювання практичних дій по тушінню умовної пожежі.  Проведено 

перезарядку наявних вогнегасників, приведено у відповідність існуючого 

законодавства інструктивні документи з питань пожежної безпеки. 

Затверджений план щодо усунення недоліків з цього питання. 

     Згідно з угодами проводиться робота із забезпечення додержання 

санітарних та протиепідемічних норм та правил. 

 
3.17. Апробацію і використання в педагогічному, науковому і  

    консультативно-діагностичному та лікувально-профілактичному  

    процесах передових наукових технологій та розробок. 

 

 Апробація і використання  в педагогічному, науковому, консультативно- 

діагностичному та лікувально-профілактичному процесах передових науко- 

вих технологій та розробок здійснюється колективами науковців усіх кафедр  

університету. Особливу увагу науково-педагогічний склад кафедр приділяє  

участі в роботі  міжнародних конференцій, Конгресів, інших наукових фору 

мів, виступаючи з доповідями з актуальних питань медичної та фармацевти- 

ної галузей, зокрема, питанням доказової медицини. Більшість доповідей  в  

звітному році  зроблено науковцями кафедри акушерства та гінекології № 1,  

очолюваної ректором В.Запорожаном. Щорічно провідні науковці  
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університету проводять тренінг-курси та майстер-класи з новітніх діагнос- 

тичних та лікувальних технологій, а також самі відвідують міжнародні   

тренінг - центри, оволодіваючи новими методами профілактичної медицини  

та практичної  охорони здоров’я. 

Впроваджено в практику лікувально-профілактичних закладів, 

педагогічний процес та наукову діяльність 87  нових методів  і модифікацій 

методів діагностики, профілактики і лікування. 

 
3.18. Встановлення наукових, господарських зв'язків із закладами  

освіти, науково дослідними та іншими установами, організаціями,  

підприємствами, в т.ч. зарубіжних країн, з метою підвищення  

ефективності  роботи закладу. 

 

     ОНМедУ проводить співпрацю з медичними ВУЗами з різних країн, 

загальна кількість працюючих договорів про співробітництво та партнерство 

дорівнює 38.   З них 8 угод укладено саме у цьому році, а саме, Медичний 

Університет Білостока (Польща), Вища Школа Міжнародних Стосунків та 

Амеріканистики (Польща), фірма KRIM PL sp.z o.o (Польща), Благодійний 

фонд World for Ukraine (США), фірма Кімонікс Інтернешнл Інк. (США), 

Вітебський державний медичний університет (Беларусь), Тбіліський 

державний університет імені Іване Джавахішвілі (Грузія) та консультативна 

организація GIZ Gmbh (Німеччина). Тривають переговори про партнерство і 

співробітництво ще з  14 медичними, науковимі та освітними організаціями з 

різних країн.  За звітний період  кафедри та підрозділи ОНМедУ прийняли 

участь у 32 спільних програмах, умовах та проектах, спрямованих на обмін 

інформацією та досвідом, стажування, підготування сумісних публікацій 

тощо, а також у 42 міжнародних клінічних дослідженнях. 

З метою налагодження співробітництва та партнерства  ОНМедУ вів 

успішні переговори та приймав делегацію Літовського Університету 

Охорони Здоров'я (ЛУОЗ, Каунас) , до складу якої входили Декан ЛУОЗ з 

післядипломної освіти Др. Кестутис Петриконис та Декан ЛУОЗ з 

міжнародних зв'язків Зілвінас Падаіга.  Готується план-програма 

співробітництва. 

Згідно з договором  з  Університетом Вандербильта (Нашвилл, 

Теннессі, США) ОНМедУ є учасником консорціуму по розробці та 

використанню програмного забезпечення для систематизованого збереження 

і обробки наукових даних RED Cap. У звітний період ОНМедУ також 

приймав участь у виконанні проектів USAID: проект RESPOND "Improving 

HIV/AIDS services among most at risk populations in Ukraine", а також  проект 

Делойт (USAID) «Реформа ВІЛ-послуг у дії».   

ОНМедУ був партнером у виконанні проекту «Східноєвропейська 

мережа передового досвіду в галузі досліджень і розробок при хронічних 

захворюваннях CHRONEX-RD (MIS-ETC код 1840) в рамках спільної 

операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова». Офіційна 
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реєстрація проекту 16.01.2014 р. Тривалість гранту 24 міс, закінчення – 

грудень 2015 року, коштовна вартість – 176,466,13  EUR (11,12% від 

загальної вартості проекту).  Разом було проведено 23 тренінга, пройшло 

тренінги 355 учасників, отримано стипендії для 10 фахівців, яки пройшли 

двомісячне стажування у лабораторії молекулярної біології та генетики в 

Університеті медицини та фармації (Яси, Румунія). У рамках гранту під час 

виконання програми було створено онлайн-платформу для дистанційного 

навчання, два кабінети для реалізації програми “стандартизований пацієнт”, 

розроблено 20 проектів для подання на гранти.   

ОНМедУ співпрацює у проекті «Темпус-лідерство» та у складі 

Міжнародного європейського проекту MEDINE. Завданнями MEDINE як 

асоціації медичних факультетів і університетів Європи є узгодження 

принципів отримання і оцінки медичної освіти в Європі; розробка системи 

міжнародного визнання спеціальностей у сфері медичної освіти; 

впровадження стандартів якості медичної освіти для європейців, 

забезпечення прозорості і суспільного розуміння системи медичної освіти; 

забезпечення зв'язку між медичною освітою і дослідницькою діяльністю. 

У серпні 2015 р. відбувся візит до ОНМедУ делегації фахівців з 

реабілітології та потенційних інвесторів в галузі медицини с питань 

багатопрофільної реабілітації (у тому числі учасників АТО) із Ізраїлю. На 

зустрічі було присутнє керівництво медичного центра «Шеба», Тель-Ха 

Шомер. Під час візиту було прочитано лекцію для фахівців різних напрямків 

ОНМедУ лікарів медичних установ м.Одеси. Розпочато розробку проекту 

угоди про постійне партнерство та співробітництво.   Тривають переговори 

про укладення партнерської угоди з Університетським шпиталем Мюнстера 

(Німеччина). 

Налагоджено контакт та співпрацю з Європейським Товариством 

Симуляційної Медицини (The Society in Europe for Simulation Applied to 

Medicine - SESAM).  При активній участі ректора акад. В.М. Запорожана 

організовано та запущено сумісний проект з проведення сертифікаційного 

тренінгу «BLS and Team Trauma Support» під егідою Всесвітньої Організації 

Охорони Здоров’я, Канадської Міжнародної Хірургічної Асоціації, 

Канадського фонду вивчення серця та інсульту (Heart and Stroke Foundation 

of Canada) та університету  McGill (Монреаль, Канада, липень 2015 року).   

Протягом 2015 р. Президентом Асоціації акушерів-гінекологів України 

(ГО ААГУ), ректором ОНМедУ, академіком В.М.Запорожаном були 

проведені зустрічі та перемови щодо поглиблення міжнародної співпраці в 

галузі навчання лікарів акушерів-гінекологів на додипломному та 

післядипломному рівні та підвищення якості надання медичної допомоги 

жіночому населенню в Україні. Зокрема проведено зустрічі з керівництвом 

Міжнародної Асоціації  Акушерів – Гінекологів (FIGO).   Узгоджено плани 

щодо поглиблення співпраці між ААГУ та FIGO та візиту керівництва FIGO 

в Україну. 
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Проведено переговори ректора ОНМедУ, акад. В.М.Запорожана з 

керівництвом Європейської Ради і Коледжу Акушерства і Гінекології 

(EBCOG). Академік В.М.Запорожан В.М. прийняв участь 23.10. 2015 в 

засіданні  EBCOG (Бонн, Німеччина), та 27-28.10. 2015 -  у заключному 

семінарі  "Німецько-українське  співробітництво у перинатальній медицині" 

та отримав нагороду від німецької сторони за проведення проекту та 

впровадження основних його положень в Україні. Також було обговорено 

структуру та порядок проведення загальноєвропейського іспиту для фахівців 

з акушерства та гінекології, започаткований EBCOG для всіх країн-членів 

європейської економічної зони. 

Укладено згоду з керівництвом EBCOG щодо впровадження 

розроблених EBCOG "Стандартів охорони здоров'я жінок в Європі" при 

розробці, створенні і перегляді національних клінічних протоколів в Україні 

та використання цих даних у навчальному процесі при підготовці 

вітчизняних лікарів за фахом акушерство і гінекологія, неонатологія та 

сімейна медицина. Успішно проведено переговори з головою постійно 

діючого комітету EBCOG з питань акредитації, оцінки якості навчання та 

проведення акредитаційних візитів представників EBCOG до лікувальних і 

навчальних медичних закладів України, досягнуто згоди щодо інтенсифікації 

діяльності в цьому напрямку з обох сторін.   

2 жовтня 2015 року відбувся візит польської делегації з Вищої Школи 

Міжнародних Стосунків та Амеріканистики (Варшава) у ОНМедУ. Було 

обговорено деталі співробітництва  у галузях додипломної та післядипломної 

підготовки студентів, зокрема можливості організації паралельної 

дистанційної освіти (з видачею відповідного диплома) у галузях організації 

та економіки охорони здоров'я в Польщі для студентів ОНМедУ. 

3 жовтня 2015 року за участю представників ОНМедУ відбулася 

міжнародна конференція "Разом можна домогтися кращого", організована 

Фондом NIEDALEKO з питань допомого дітям та молодіжі України та 

Білорусі, на який було обговорено особливості організації медичної освіти в 

Україні та Польщі та перспективи співпраці навчальних закладів країн - 

партнерів.   

16 листопада 2015 року було організовано зустріч з представниками 

Євангелистської церкви землі Пфальц (Німеччина). Під час зустрічі 

обговорювалися питання організації співробітництва у галузях  стажування 

викладачів та студентів ОНМедУ на до- та післядипломному етапі у 

Німеччині. 

25 листопада 2015 р. відбулася зустріч представників керівництва 

ОНМедУ з Генеральним Консулом Турецької Республіки в Одесі паном 

Уфюком Тогрулем. На зустрічі обговорювалися перспективи організації 

партнерства та співробітництва між ОНМедУ та ВНЗ Турецької Республіки, 

зокрема у галузі обміну студентами та викладачами.  

У вересні 2015 р. ОНМедУ прийняв участь у Першій Міжнародній 

Професійній Виставці з питань освіти ЗНО-2016 (м. Київ), та отримав там 
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нагороди - гран-прі у номінаціях "Лідер інновації у діяльності навчального 

закладу "університет-новатор"", "Лідер інновації у розвитку міжнародної 

співпраці та презентації національної освіти у світовому та європейському 

освітно-науковому просторі" та "Високий стиль сучасних програм, 

інноваційних підходів для підвищення якості освіти в контексті 

цивілізаційних змін".  Також у вересні ОНМедУ отримав почесну нагороду 

від німецької організації  GIZ GmbH; за підтримкою GIZ Gmbh в ОНМедУ  

проведено тиждень агітації проти ВІЛ, з тестуванням на ВІЛ, гепатит і 

сифіліс а також прес-конференцію з цього заходу (проводилася 26.11.2015). 

20–22 жовтня 2015 р. у Київському Палаці дітей та юнацтва   ОНМедУ 

прийняв участь у VII Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» 

та II Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu – 

2015»,      організовані компанією «Виставковий Світ» за підтримку 

Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних 

наук України (лист МОН України №1/9–516 від 07.10.14).  Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України № 780-р від 22.07.2015 р. виставці «Інноватика в 

сучасній освіті» офіційно надано статус міжнародної та включено до 

переліку виставок, що проводяться в Україні у 2015 році. 

За високі показники в роботі ОНМедУ отримав диплом за «Активне 

впровадження інноваційних технологій у процес навчання і виховання», 

диплом лауреата конкурсу першого ступеню у номінації «Інновації у 

створенні системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти», 

«Інноватика в сучасній освіті», та подяку ректору Запорожану В.М. «За 

наполегливу працю та системну організаторську діяльність з інноваційного 

оновлення національної освіти». ОНМедУ прийняв участь у щорічній 

виставці "Освіта та кар'єра - День студента -2015" та "Education аbroad", що 

відбулася у Києві в рамках святкування Дня студента 12-14 листопада в 

Центрі ділового та культурного співробітництва "Український дім". За високі 

показники в роботі ОНМедУ отримав Гран-Прі у номінації «Міжнародне 

співробітництво у галузі освіти та науки» і був нагороджений дипломом та 

кубком. 

Також ОНМедУ прийняв участь та був нагороджений Почесною 

грамотою за участь у Міжнародній виставці МЕДВІН. 

  Міжнародним відділом Одеського національного медичного 

університету через іноземних партнерів здійснюється профорієнтаційна 

робота щодо надання інформації про освітню діяльність в університеті та 

можливість навчання в ньому. Міжнародними партнерами публікуються 

буклети, брошури, листівки та у місцевих газетах («The Sae Express», «Agra 

Focus», «Sun Star», «Pus Psavera», «Malayala Manorama», «Mathrubhumi», 

«The Hindu»), ЗМІ та Інтернеті розповсюджується інформація про ОНМедУ в 

Ізраїлі, країнах арабського світу, Єгипті, в різних штатах Індії: Делі, 

Махараштра, Пенджаб, Раджастан, Керала, Панджаб, Андра Прадеш, Уттар 

Прадеш, Гуджарат, Західний та Північний Бенгал, Телангана, Раджастан.    
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Під час зустрічі у м. Агра відбулось відкриття центрального офісу 

компанії «Інтерміст» у присутності Міністра освіти Індії, який підкреслив 

необхідність співробітництва між країнами у галузі освіти, можливості 

громадян Індії навчатися в Україні в ОНМедУ. 

Профорієнтаційна діяльність ведеться не тільки для набору абітурієнтів 

на 1 курс, а також на подальшу післядипломну освіту, стажування, 

аспірантуру, клінічну ординатуру. Завдяки проведеній роботі у 2015-2016 

н.р. для навчання в ОНМедУ було прийнято 508 чол., на післядипломну 

освіту 53 чол. 

    За звітний період фахівці кафедр та підрозділів ОНМедУ активно 

відвідували зарубіжні країни з метою ділових зустрічей, підвищення 

кваліфікації або виступу на конгресах, конференціях та симпозіумах, які 

проводилися у країнах ЕС (зокрема у Великій Британії, Франції, Німеччині, 

Італії, Іспанії, Австрії, Чехії, Польщі, Румунії, Бельгії, Норвегії, та інших), 

а також в Сполучених Штатах Америки, Швейцарії, Кореї, Казахстані, 

Узбекистані, Росії та Молдові.  

     Загалом кількість командировок склала 113, в тому числі поїздок для 

участі  у зарубіжних конгресах, симпозіумах, конференціях - 82, стажувань за 

кордоном - 13, тренінгів – 16, міжнародних майстер-класів що проводилися 

фахівцями ОНМедУ за кордоном - 2.  Разом у цих поїздках, виступах та 

доповідях прийняли участь 53 фахівця з 23 кафедр ОНМедУ. Зокрема  п'ять 

співробітників ОНМедУ пройшли тренінг з написань Кохранівських оглядів 

в Університеті медицини та фармації в м. Ясси (Румунія). Тренінг питань з 

проектного ведення університету віддвідали 6 професорів та доцентів 

ОНМедУ у м.Лодзь (Польща). 

 17-18 грудня 2015 року відбулася поїздка 15 фахівців ОНМедУ у 

Кишинів на заключну конференцію з проекту «Східноєвропейська мережа 

передового досвіду в галузі досліджень і розробок при хронічних 

захворюваннях CHRONEX-RD», на конференції представлено 6 доповідей. 

 Кількість студентів та аспірантів, направлених за кордон для участі у 

науково-освітницьких, культурних подіях, конкурсах та спортивних 

змаганнях, склала 29; з них отримали нагороди як призери та лауреати 11, 

зокрема з кафедр «Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного 

виховання і валеології», «Пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії», 

«Соціальної допомоги, загальної та медичної психології», «Хірургії № 2 з 

дитячою хірургією», «Клінічної імунології, генетики та медичної біології» та  

«Внутрішньої медицини № 4». 

 На підставі умов про співробітництво та «Положення про академічну 

мобільність студентів ОНМедУ» за програмою обміну для участі у 

навчальному процесі було направлено 6 студентів до Державного 

університету медицини та фармації ім. Николає Тестеміцану (Кишинів, 

Молдова): з них троє студентів 5 курсу І медичного факультету на цикл 

«Акушерство та гінекологія» на період з 17.11.2015 по 29.12.2015, та троє 
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студентів 4 курсу ІІІ медичного факультету на цикл «Кардіологія» на період з 

01.12.2015 по 29.12.2015.   

 Влітку 2015 року 3 студента ОНМедУ пройшли практику в Австрії: в 

шпиталі Wilhelminenspital (Відень) у відділенні анестезіології, реаніматології 

та терапії болю, в Центральному Віденському Клінічному Шпиталі у 

відділенні кардіології, та в KH (Krankenhaus Hietzing) – у відділенні загальної 

хірургії. 

 У студентській конференції молодих вчених в м. Ясси (Румунія) 

прийняли участь  12  молодих вчених та студентів ОНМедУ в квітні 2015 

року та отримали почесні сертифікати. 

 У звітний період ректор ОНМедУ академік НАМН України В.М. 

Запорожан виконував роботу в якості Почесного доктора Віденьского 

медичного університету (Відень), Ханойського медичного університету 

(В'єтнам), Університету м. Агра,  Міжнародної академії медицини ім. 

А.Швейцера (Польща),  Медичного університету ім. П.Стоянова (Болгарія), 

Університету Овідіус (Румунія) та інших ВУЗів. ОНМедУ, як провідна 

установа, забезпечував роботу товариства дружби "Україна-Японія": 

академік В.Н. Запорожан є головою Президії товариства з української 

сторони. 

    Робота за грантами включала до себе фонди для роботи за проектом «The 

East European Network of Exellence for Research and Development in Chronic 

Diseases» CHRONEX-RD (сумісно з Університетом медицини і фармації 

Григоре Т.Попа (Румунія) та Державним Університетом медицини і фармації 

«Ніколає Тестеміціану» (Молдова). У 2013-2015 рр. у цьому проекті 

приймали участь 3 кафедри. Крім того, було подано проектну пропозицію до 

Виконавчого агентства з освіти, аудіовізуальних засобів та культури 

(EACEA) для отримання гранту на виконання медичних досліджень за 

проектом Erasmus на 2015-2017 рр.. Обсяг гранту - EUR 840,000. Партнерами 

у цьому проекті є Університет технічних та природничих наук (Бидгощ, 

Польща), Університет природничих наук (Варшава, Польща), Університет 

Авейро (Португалія), Університет Мурсії (Іспанія) та Аграрний університет 

(Пловдів, Болгарія). Також було отримано 3 гранти на наукові подорожі і 

участь вчених та фахівців ОНМедУ у міжнародних наукових конференціях, 

симпозіумах та конгресах, які проводилися в Чехії (2, по 1000$) та Кореї (1, у 

сумі 3300$).  

  

 

 
3.19. Ефективне використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів,  

          а також ритмічну роботу навчально-виховного, наукового, консультатив- 

          но-діагностичного та лікувально-профілактичного процесів. 

 

      Протягом  2015 року здійснювався постійний контроль за ефективним 
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та раціональним використанням матеріальних, фінансових і трудових 

ресурсів. При необхідності проводиться перепрофілювання штатних посад 

для забезпечення належного функціонування університету. Придбання 

товаро-матеріальних цінностей проводилося на підставі службових записок 

лише на невідкладні потреби.  

            На кафедрах навчальний процес виконувався ритмічно згідно плану 

навчальної  частини. 

            Консультативно-діагностичний процес та лікувально-профілактична робота 

співробітниками клінічних кафедр виконується у повному обсязі: 

- курація і консультації хворих, проведення клінічних обходів та розборів на 

клінічних базах кафедр; 

- організація і проведення клінічних лікарняних конференцій; 

- рецензування історій хвороб на клінічних базах кафедр та за завданням міського та 

обласного відділів охорони здоров'я; 

- активно використовуються можливості Інтернету у лікувально-діагностичному 

процесі. 

          На кафедрах активно використовується  сучасне обладнання для ефективності 

навчального, наукового та консультативно-діагностичного процесів. 

           В 2015 році у відповідності з наказом МОЗ України від 05.06.1997р. №174 

“Про затвердження положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад 

охорони здоров”я” клініцистами кафедр на клінічних базах виконано наступний 

об”єм лікувальної роботи: 

- ведення хворих - 86357, з них сільських жителів -  20207 (23,4%); 

- проведено консультацій - 250616, з них сільських жителів- 

                     57391 (22,9%); 

- виконано оперативних втручань першим та другим хірургом-     

                    25901; 

- виїзди по центру екстреної медичної допомоги- 432, кількість    

                 - обстежених хворих — 1069; 

- виконано рецензування історій хвороб — 3847. 

                                                                   
3.20. Здійснення загального керівництва будівництвом,  

          реконструкцією, а також капітальним  ремонтом основних фондів. 

 

 Загальне керівництво капітальним та поточним ремонтом основних 

фондів здійснюється ректором університету та проректором з 

адміністративно-господарської та фінансової роботи. 

У 2015 році проведено капітальний ремонт покрівель спортивного 

комплексу, бібліотеки, гуртожитку № 2 та будівлі Багатопрофільного 

медичного центру (університетської клініки) ОНМедУ.  Замінено старі, 

непридатні для подальшої безпечної експлуатації,  віконні блоки на 

енергозберігаючі металопластикові в тренувальних залах спортивного 

комплексу, гуртожитках  № 1/1 та № 1/2, приміщеннях бібліотеки та в 

окремих місцях загального користування гуртожитку № 3.  Проведено 
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капітальний ремонт фасадів бібліотеки, гуртожитку № 3, гуртожитку № 2 та 

холу 1 – 2 поверхів Анатомічного корпусу. Проведено заміну силового 

кабелю та внутрішньої мережі електроживлення гуртожитку № 4.  Вартість 

виконаного  обсягу капітального ремонту у звітному році становила 6446,4 

тис. грн. та всього капітально відремонтовано 9 об´єктів університету.  

Фахівцями підрядних організацій проведено поточний ремонт мереж 

гарячої води, холодного водозабезпечення та каналізації, покрівель, мереж 

електроживлення, ліфтів та приміщень аудиторій  навчальних корпусів, 

гуртожитків та інших об´єктів університету. 

Загальний обсяг вартості проведених поточних ремонтів підрядними 

організаціями становить 543,4 тис. грн. 

Поряд з цим, значний обсяг робіт з підготовки приміщень до роботи в 

зимовий період проведено власними силами (господарським способом).  

З метою покращення умов праці,  лікуванню хворих та навчання 

студентів проводилися ремонти приміщень  Університетських клінік  за 

допомогою спонсорів, благодійних фондів та належного відношення до 

зазначених питань керівництва клінік. 
 

3.21. Виконання екологічної програми. 

 

Триває виконання викладачами  кафедр професійної патології, клінічної 

лабораторної та функціональної діагностики,(опорної з судової медицини),  

гігієни та медичної екології, кафедри епідеміології та біобезпеки разом   з  

співробітниками міської та обласної СЕС діючих державних екологічних 

програм: 

- «Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля 

Азовського і Чорного морів». 

- «Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами». 

- «Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства». 

Активну участь в заходах проти тютюнопаління, вжитих спільно із 

студрадою ОНМедУ,  взяли кафедри університету, співробітники бібліотеки, 

які проводять бесіди, лекції та використовують  стендові доповіді тощо. 

 
3.22. Своєчасне подання Міністерству встановленої статистичної,  

          бухгалтерської звітності, а також за додатковою угодою інших  

           додаткових відомостей про роботу і стан закладу. 

 

Квартальні звіти – баланс та статистична звітність подається до МОЗ 

України своєчасно. 

 

 
3.23. Своєчасний щоквартальний звіт про результати, передбачені  

          Контрактом, а за вимогою Міністерства - достроковий у разі  

           неналежного виконання умов цього Контракту. 

 

Щоквартальні звіти про результати діяльності, передбачені Контрак- 
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том, надаються до МОЗ України своєчасно, з обґрунтуванням кожної позиції. 

Кількісні показники виконання умов контракту 

(розділ 3) ректором Одеського національного медичного 

університету у 2015році 

 
№№ 

п.п. 

ПОКАЗНИК Пункт 

конт-

ракту 

Кількісні 

показники 

1 2 3 4 

1. Кількість виданих за звітний календарний рік: 

-  монографій 

- підручників, серед авторів яких є викладачі 

та науковці закладу; 

- навчальних посібників; 

 

- методичних рекомендацій ; 

 

- інформлистів 

3.1.                          

13 

5 (гриф.МОН, 

МОЗ) 

6 (гриф.МОН, 

МОЗ) 

16 (гриф. МОЗ) 

 

23 (гриф. МОЗ) 

2. Кількість одиниць комп΄ютерної техніки у 

закладі, в тому числі що використовується: 

- у навчальному процесі; 

- у наукових дослідженнях; 

- в управлінні закладом. 

 

 

3.1. 

3.3. 

3.15 

1064                                        

 

906 

60 

98 

3. Сума витрат: 

- на придбання навчального обладнання /за 

звітний рік/: 

- на поповнення книжкового фонду бібліотеки 

3.1.  

13335069,96 грн. 

 

140077 грн. 

4. Ліцензований обсяг прийому до закладу з 

кожної спеціальності: 

- 7.12010001 лікувальна справа 

  8.12010001 

 

- 7.12010002 педіатрія 

  8.12010002 

 

- 7.12010005 стоматологія 

  8.12010005 

 

- 7.12010003 медико-профілактична справа 

   8.12010003 

 

- 7.12020101 фармація (денна/заочна) 

   8.12020101 

 

3.1.  

 

975 

25 

 

175 

25 

 

175 

25 

 

100 

10 

 

100/200 

25 
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-  6.030103 практична психологія 

(денна/заочна) 

 

50/25 

Прийнято на навчання: 

 

Спеціальність 

За держав-

ним замов-

ленням 

За контрактом Всього: 

Вітчиз

няні 

грома-

дяни 

Інозе

мні 

гро-

ма-

дяни 

Лікувальна справа 321 234 366 921 

Педіатрія 75 6 - 81 

Стоматологія 5 84 50 139 

Медико-профілактична справа 25 - - 25 

Фармація (денна форма) - 69 16 85 

Фармація (заочна форма) - 47 - 47 

Практична психологія (денна 

форма) 

- 34 - 34 

Практична психологія (заочна 

форма) 

- 1 - 1 

Всього: 426 475 432 1333 

5. Середньорічний контингент: 

- студентів 

- курсантів, слухачів циклів підвищення 

кваліфікації (бюдж./контр.) 

- інтернів (бюдж./контр.) 

п.3.8 7445                                                                                                                                                                                                                    

 

295,7/238,3 

 

245,2/348,7 

6. Виконання /в абсолютних числах та у 

відсотках до плану/ за рік плану підготовки: 

- докторів наук; 

- кандидатів наук. 

3.8.  

 

5 (100%) 

31 (94%) 

7. Ефективність аспірантури 3.8. 90,3% 

8. Ефективність докторантури /для закладів, де 

вона існує/ 

3.8. - 

9. Кількість у закладі /в абсолютних числах та 

у відсотках до загальної кількості науково-

педагогічних працівників/: 

- докторів наук; 

- кандидатів наук; 

- тих, хто не має вченого ступеню. 

3.8.  

 

 

135 (12,5%) 

590 (54,8%) 

353 (32,7%) 

10. Кількість науково-педагогічних працівників 

закладу, які протягом звітного року 

підвищили свою кваліфікацію (в 

абсолютних числах та у відсотках до зага-

льної їх кількості). 

3.8. 315 (29,6%) 
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11. Кількість "конкурсних" науково-дослідних 

робіт, які виконуються у закладі. 

3.8. 5 

12. Обсяг державного фінансування науково-

дослідних робіт, які виконуються у закладі. 

3.3. 282,0 тис. грн. 

13. Обсяг досліджень на госпрозрахункових за-

садах. 

3.3. 1135597,44 грн 

14. Кількість об’єктів, які протягом звітного 

року відремонтовано капітально  

Обсяг фінансових витрат на зазначені 

роботи 

3.3. 8 

 

6446,4 тис.грн 

15. Обсяг бюджетного фінансування закладу  

(тис. грн) 

3.3. 124690766,42 

16 Обсяг позабюджетних надходжень. (спец 

фонд, тис. грн.) 

3.3. 288691172,01 

 

 

 

Ректор                    В. Запорожан 

 

     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


