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З В І Т 

про виконання умов Контракту ректора 

Одеського національного медичного університету (розділ 3) 

у 2018 році 

 

3. На період чинності Контракту з 01.01.2018 р. по 17.07.2018 р. ректор 
Одеського національного медичного університету, академік НАМН України, 

професор Запорожан Валерій 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 

Згідно з «Концепцією стратегічного розвитку Одеського національного 
медичного університету на період 2017–2020 рр.», 25 січня 2018 р. (пр. № 6) на 
засіданні Вченої ради було заслухано стан виконання стратегії розвитку ОНМедУ за 
2017 р. та завдання на 2018 р. Здійснені такі заходи: 

— працюють багатофункціональний сайт університету та безкоштовна система 
електронного документообліку «СЄД» — розробка служби апарату Президента 
України; 

— завершено оснащення необхідним програмним обладнанням комп’ютерної 
техніки, яка введена в експлуатацію на всіх кафедрах та структурних підрозділах 

університету; 

— оснащені дев’ять симуляційних класів; 
— усі лекційні аудиторії оснащені сучасними великими екранами, обладнані 

бездротовими системами і гарнітурами, для чого попередньо проведено 
аудіорозвитку приміщень; 

— три великі аудиторії головного навчального корпусу оснащені стаціонарними 

багатофункціональними мультимедійними проекторами; 

— розширено wi-fi покриття із забезпеченням доступу до мережі Інтернет, 
включаючи території університетського містечка і бібліотек та ін.  

Також згідно з рішенням засідання цієї Вченої ради та наказу ректора № 28-о від 

26.01.2018 р. були проведені підготовчі роботи щодо організації структурного 

підрозділу — навчально-виробничої лабораторії молекулярної патології. Для 
підрозділу придбано необхідне обладнання та меблі. Його введено в експлуатацію, а 
співробітники пройшли стажування за кордоном (Італія, Німеччина). Підготовлено 

комплекс заходів для проведення занять на базі цієї лабораторії зі студентами 2–6 

курсів, інтернів, аспірантів. Заплановано провести та завершити ремонтні роботи на 

кількох кафедрах та в студентських гуртожитках.  
Для покращання засвоєння студентами навчальних програм облаштовано 

близько 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. Крім того, для 
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відпрацювання студентами та інтернами практичних навичок активно 

використовуються облаштовані найсучаснішим обладнанням симуляційні навчальні 
класи на кафедрах (ортодонтії, пропедевтики педіатрії, офтальмології, медицини 

катастроф і військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії, акушерства і 
гінекології № 1, роботизованої та ендоскопічної хірургії). На засіданні Вченої ради 

ОНМедУ від 22.02.2018 р., пр. № 7, заслухано «Аналіз ефективності нового 

обладнання, плани та перспективи роботи університетської клініки». Доповідачами 

були завідувачі кафедр, які розташовані на базі Університетської клініки (професора 
Гладчук І. З., Каштальян М. А., Якименко О. О., Венгер Л. В., Тарабрін О. О., 

Шмакова І. П., Ткаченко О. І. та проф. Котова Н. В. і д. мед. н. Малиновський А. В.). 

Вони розповіли присутнім про можливість здійснювати якісний навчальний процес, 
унікальні операційні втручання, діагностичні дослідження, методики лікування тощо 

завдяки придбаному новітньому високотехнологічному обладнанню. Крім того, 

активно використовується на цих кафедрах та у Навчально-інноваційному центрі 
практичної підготовки лікаря можливість проведення занять для студентів. 
Наприклад, викладачі кафедри анатомії людини проводять навчання студентів з 
новітнім обладнанням — інтерактивним комп’ютерним столом “Anatomage table”, 

вони мають можливість розглянути в 3D-проекції розташування органів, судин і 
нервів, а також скористатися опцією пошарового видалення тканин з наступним 

оглядом глибоких структур тіла.  
 Система управління якістю ОНМедУ була у 2017 р. сертифікована за 

міжнародним стандартом ISO 9001:2015 (Сертифікат № UA 228516/1) та ДСТУ ISO 

9001:2015 (Сертифікат № UA228517/2) сфера сертифікації: освітня та наукова 
діяльність; та оновлена у 2018 р. ISO 9001:2015 (Сертифікат № UA228623/1) та ДСТУ 

ISO 9001:2015 (Сертифікат № UA228622/1) сфера сертифікації: організація і 
управління охороною здоров’я, надання медичних послуг.  

У першому півріччі 2018 р. Запорожан В. М. провів заплановані засідання 
Вченої ради університету, де розглядалися найбільш вагомі для ВНЗ питання:  

— моніторинг і оцінка ефективності виховної роботи зі студентами 

університету; 

— ефективність роботи кафедр 1–3 курсів при підготовці до складання 
ліцензійного іспиту «Крок-1»: сучасний стан, проблеми та шляхи їх реалізації; 

— про роботу комісії з питань етики та академічної доброчесності університету; 

— стан навчально-методичної і наукової роботи на кафедрах медико-

біологічного профілю медичного факультету № 1; 

— стан та завдання антикорупційної роботи в університеті; 
— підсумки державної атестації випускників та інші.  
З метою покращання якості підготовки фахівців на додипломному та 

післядипломному рівнях, а також, зважаючи на розширені можливості придбаного 

обладнання для освітніх цілей, згідно з Положенням про клінічний заклад охорони 

здоров’я (наказ МОЗ № 174 від 05.06.1997 р.) та з метою підвищення ефективності 
використання придбаного обладнання, враховуючи договори про спільну діяльність 

між клінічними базами та університетом, змінено основні положення роботи НДІ 



 3 

молекулярної медицини. Оновлено парк діагностичного і лабораторного обладнання з 
можливістю автоматизації, і навіть роботизації деяких молекулярно-біохімічних, 

імунологічних досліджень, що дозволить оцінити ефективність цієї інформації для 

прикладних цілей освітнього процесу. Цей напрямок іменується трансляційною 

медициною, тому прийнято рішення на засіданні Вченої ради перейменувати НДІ 
молекулярно-генетичної та клітинної медицини в НДІ трансляційної медицини 

(Протокол № 6 від 25.01.2018 р.). Ректор провів 15 травня 2018 р. перше засідання 

Науково-дослідного інституту Трансляційної медицини (пр. № 1). В рамках 

планування науково-дослідного напрямку НДІ було запропоновано комплексну 
міждисциплінарну тему з вивчення епігенетичних механізмів дерегуляції 
найважливіших клітинних регуляторних шляхів, що беруть участь у розвитку раку 

ендометрія. Заплановані дослідження є пріоритетними та будуть сприяти розвитку 

молекулярно-епігенетичних критеріїв оцінки ризику малігнізації доброякісних 

процесів ендометрія та ранньої діагностики неопластичної трансформації ендометрія. 
Постановили: — затвердити проект науково-освітньої програми «Епігенетичні, 
генетичні, протеомні та клініко-біохімічні механізми хронічного запалення як 
фактора ініціації і прогресії метаболічного синдрому, ожиріння, онкологічних 

захворювань та передчасного старіння».  

Головним заходом, який сприяє підвищенню якості навчання, визнається 
відповідність теоретичної і практичної частини навчальної програми сучасним 

вимогам. Для реалізації цього заходу в рамках міжкафедральної університетської 
лабораторії здійснене комплексне переобладнання кафедр з урахуванням вимог 
програми навчання і подальшого застосування можливостей лабораторії для 

проведення навчального процесу, науково-дослідних робіт і участі у виконанні 
міжнародних програм.  

Значна кількість сучасних досліджень спрямована на вивчення впливу 
спадковості в розвитку соматичних захворювань, злоякісних новоутворень, перебігу 

вагітності, дослідження спадкових аномалій та ін. Вимоги до викладання 
лабораторної діагностики в країнах ЄС та США передбачають, що студенти і 
курсанти повинні володіти методами медико-генетичних досліджень, які до 

останнього часу не викладались в Україні.  
Для реалізації цих завдань найкращим рішенням є оснащення лабораторії 

єдиним, автоматизованим, комп’ютеризованим обладнанням, на якому можливо 

виконувати всі типи досліджень — гематологічні, загальноклінічні, широкий спектр 

біохімічних досліджень, медико-генетичні дослідження, визначати основні показники 

гемостазу, електролітів, газів крові, активність ферментів і гормонів, показники 

обміну білків, жирів, вуглеводів, проводити дослідження SNP, геному та ін., що також 

потребувало оснащення лабораторії відповідним сучасним вимірювальним 

обладнанням — дозаторами тощо, цифровими центрифугами, ламінарними шафами, 

іншими супутніми приладами.  

Враховуючи складність зазначеної апаратури, необхідність технічного 

обслуговування, метрологічного контролю, виконання інших процедур, для основних 
типів досліджень — гематологічних, дослідження сечі, біохімічних, генетичних — 
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передбачена можливість дублювання за наявністю двох схожих або аналогічних 

аналізаторів у структурних підрозділах, що дозволить запобігти зупинці досліджень 

під час обслуговування або ремонту одного з апаратів.  
Можливість навчання на сучасному обладнанні дозволяє засвоїти сучасні 

технології студентам і лікарям-інтернам, підвищить інтерес до проходження 
спеціалізації та підвищення кваліфікації на базі ОНМедУ серед курсантів-лаборантів. 
Якість і надійність зазначеного обладнання дозволять використовувати його при 

проведенні на базі клініки наукових робіт, виконанні дисертацій та ін.  

Для розв’язання зазначених завдань (гематологічних та біохімічних досліджень) 
міжкафедральна лабораторія оснащена: 

— аналізатором Mindray, що визначає до 17 показників крові; 
— аналізатором Chemray, який визначає понад 1000 показників; 
— ІФА-апарат Varioscan, що виконує виміри у 6 режимах у широкому діапазоні 

хвиль; 
— електрофорез в гелі, аналізатор газів, коагулометр; 

— мікроскопи з системою відеодокументації, візуалізатор клітин; 

— сечові аналізатори, апарати для ПЛР, протоковий цитометр, секвенатор та 
інші вимірювальні засоби.  

Спеціалістами профільних опорних кафедр, згідно з новими примірними 

навчальними планами підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина», 

створені програми нового покоління. А викладачами кафедр 1–3 курсів підготовлені 
та впроваджені нові робочі програми з визначенням компетенцій випускників та 
матриць відповідності визначених Стандартом вищої освіти ОНМедУ, які ухвалено 

Вченою радою університету (протокол № 10 від 31.05.2016 р.) та затверджено 
наказом ректора від 13.06.2016 р. № 290-о. Зрозуміло, що для належного забезпечення 
студентського контингенту навчальною літературою у бібліотеках навчальних 
закладів має бути достатня кількість підручників, посібників, словників тощо, 

виданих англійською мовою. Для розв’язання цієї проблеми в бібліотеці створено 

електронний ресурс підручників з можливістю он-лайн доступу для всіх студентів і 
викладачів. В ОНМедУ існує найбільша кількість електронних видань, отриманих з 
вільних джерел (матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції з 
міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» 17–18 

травня 2018 року, м. Тернопіль).  
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року «Про 

затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для 

здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань “Охорона 
здоров’я”», розпочато запровадження комплексного підходу до проведення єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту для випускників медичних вузів, що буде 
складатися з ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-2»; об’єктивного 

структурованого практичного (клінічного) іспиту (OSCE); міжнародного іспиту з 
основ медицини та екзамену з англійської мови професійного спрямування. У 

кінцевому підсумку в оцінці якості підготовки майбутнього лікаря та провізора 
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найважливішою є саме стандартизована оцінка досягнень випускників як результату 

виконаного навчального навантаження та оволодіння необхідними 

компетентностями.  

В ОНМедУ проводиться постійний моніторинг і аналіз результатів складання 
ліцензійних іспитів «Крок». У 2018 р. продовжено за графіком системне контрольне 
тестування студентів у Центрі інформаційного аналізу та внутрішнього контролю 

якості освіти — функціонують 66 автоматизованих робочих місць. До єдиної мережі 
Центру підключені комп’ютерні зали кафедр гістології, цитології та ембріології (15 

робочих місць), анатомії людини (30 робочих місць), кафедри загальної та клінічної 
фармакології (10 робочих місць), бібліотеки (60 робочих місць). Створено банк 

тестових завдань, який містить кілька тисяч питань з дисциплін, що входять до 

ліцензійних іспитів «Крок-1», «Крок-2» — «Загальна лікарська підготовка», 

«Стоматологія», «Фармація». В режимі навчання студенти мають цілодобовий доступ 

через мережу Інтернет до тестових завдань. Вжиті заходи дозволили підвищити 

результати складання ліцензійного іспиту «Крок-1. Стоматологія» студентами — 

громадянами України у 2018 р. Так, кількість студентів, які не склали іспит, не 
перевищує середній показник по Україні. Крім того, іспит «Крок-3. Загальна 
лікарська підготовка», який відбувся 27.03.2018 р., складали 469 лікарів-інтернів — 

результат 75,3 %.  

На ІХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти — 2018» та VII 

Міжнародній виставці освіти за кордоном “World Edu”, що відбулися 15–17 березня 
2018 р. у м. Києві, за високі показники у своїй роботі ОНМедУ отримав нагороди: 

Гран-прі «Лідер міжнародної діяльності»; золоту медаль у номінації «Впровадження 
сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення та 
підвищення ефективності освітнього процесу»; сертифікат «Якість наукових 

публікацій» за показниками рейтингу міжнародної наукометричної бази даних 

SciVerce Scopus; диплом за презентацію досягнень та інноваційних пошуків у 

реформуванні національної сфери освіти та науки.  

За високі показники в роботі ОНМедУ отримав почесне звання «Лідер наукової 
та науково-технічної діяльності» та гран-прі у номінації «Науково-дослідна діяльність 

навчального закладу» на Міжнародній спеціалізованій виставці «ОСВІТА ТА 

КАР’ЄРА — 2018», що проходила за підтримки та участі Міністерства освіти і науки 

України, Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, 19–21 квітня 2018 

р.  

Необхідно відмітити, що в Рейтингу закладів вищої освіти України за Індексом 

прозорості антикорупційної політики CEDOS Одеський національний медичний 

університет посів 7-ме місце серед 165 вищих навчальних закладів та 3-тє місце серед 

ВМ(Ф)НЗ, які підпорядковані МОЗ України.  

Для підвищення ефективності вищої освіти в університеті створено сприятливі 
умови для самореалізації і розвитку кожного студента, з урахуванням індивідуальних 

запитів та інтересів, зі стимулюванням внутрішньої потреби до формування успішної 
молодої людини, здатної самореалізуватися в соціумі як професіонал, громадянин, 

сім’янин, носій культури. Варто відмітити, що відповідний вплив на молодь має 
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щорічне проведення на базі університету науково-практичної конференції для 

студентів та молодих вчених. Так, 19–20 квітня 2018 р. проведена науково-практична 
конференція з міжнародною участю, присвячена 100-річчю з дня народження С. І. 
Корхова «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини». Відбулись 

16 секційних засідань, у т. ч. міждисциплінарний англомовний, 2 майстер-класи, 3 

ворк-шопи, 1 Круглий стіл. У матеріалах конференцій надруковано на паперовому та 
електронному носіях понад 300 наукових праць.  

Метою України як європейської держави, яка поділяє спільну історію й спільні 
цінності з державами — членами Європейського Союзу, є поступове наближення до 

політики та права ЄС у сфері науки і технологій. На засіданні Вченої ради 

університету від 24.05.2018 р., пр. № 10, заслухано питання щодо впровадження 
Європейської Хартії дослідників та Кодексу працевлаштування наукових працівників, 
принципи якої спрямовані на створення умов для реалізації інтелектуального 
потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності.  

Відповідно до наказу ректора № 253-о від 25.05.208 р. «Про складання річних 

звітів кафедр за 2017/2018 навчальний рік та підготовку до нового навчального року» 

у період з 14 по 29 червня поточного року працювала комісія з приймання звітів. 
Підбито підсумки та перевірено готовність кафедр до нового навчального року. За 
планом 30 травня 2018 р. на заключному засіданні Центральної координаційно-

методичної ради університету заслухано звіти про діяльність у минулому 

навчальному році 11 опорних кафедр ОНМедУ та обговорено їхні плани роботи на 

2018/2019 н. р., які подано для затвердження до ДУ ЦМК з ВМО МОЗ України.  

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. Щороку провідні науковці університету проводять 

тренінг-курси та майстер-класи з новітніх діагностичних та лікувальних технологій, а 

також самі відвідують міжнародні тренінг-центри, оволодіваючи новими методами 

профілактичної медицини та практичної охорони здоров’я.  
ОНМедУ виступив організатором (співорганізатором) 10 наукових форумів, 

серед яких: 

— міждисциплінарна конференція з міжнародною участю «Безпека в 
анестезіології та інтенсивній терапії. Сучасні симуляційні технології як інструмент 
безпеки в медицині критичних станів» (19–20 лютого 2018 р.,  

м. Одеса);  
— науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні технології у 

педіатричній науці, практиці та освіті», присвячена пам’яті академіка Б. Я. Резника, м. 

Одеса, 12–13 квітня 2018 р.;  

— науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні практичні 
та теоретичні аспекти медицини» (для студентів та молодих вчених), присвячена 

100-річчю С. І. Корхова, Україна, м. Одеса, 19–20 квітня 2018 р.;  
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— науково-практична конференція з міжнародною участю «Організація та 

проведення комплексних заходів при масовому травматизмі з метою ідентифікації 
особи», Україна, м. Одеса, 10–12 травня 2018 р.;  

— науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні лікувальні 
підходи у веденні хворих з ендометріозами», Україна, м. Одеса, 18–19 травня 2018 р.;  

— V Міжнародний конгрес з гемостазіології, анестезіології та інтенсивної 
терапії “Black Sea Pearl”, Україна, м. Одеса, 22–24 травня 2018 р.;  

— науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та 
перспективи розвитку сучасної стоматології», Україна, м. Одеса, 31 травня — 1 

червня 2018 р.; 
— науково-практична конференція з міжнародною участю «Суперечливі та 

невирішені питання абдомінальної хірургії», Україна, м. Одеса, 7–8 червня 2018 р.; 
— І міжнародна наукова конференція «Одеські психіатричні зустрічі», Україна, 

м. Одеса, 15–16 червня 2018 р.; 

— Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Людина як цілісність: 

філософсько-методологічні, соматичні та суспільно-психологічні аспекти здоров’я», 

Україна, м. Одеса, 21 червня 2018 р.  
 Як і завжди, науково-педагогічні співробітники ОНМедУ взяли активну участь 

у роботі ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» (з дистанційним під’єднанням 

нашого університету за допомогою відеоконференцзв’язку), яка відбулася 17–18 

травня 2018 р. на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. 

Горбачевського. В матеріалах конференції надруковано 42 наукові праці 136 авторів з 
числа науковців ОНМедУ.  

З лекціями на кафедрах університету та під час заходів, організованих 

університетом, виступили 28 іноземних фахівців, серед них: головний лікар клініки 

Саксенхаузен (Франкфурт-на-Майні, Німеччина), хірург Пламен Стайков; завідувач 

кафедри патофізіології медичного факультету Антоній Лацко і професор кафедри Ян 

Рутовський Католицького університету м. Рожемброк (Словаччина), квітень, 2018 р.; 

директор Університетського центру судової медицини м. Лозанна (Швейцарія), 
професор Граберр Сілке; судово-медичний координатор Міжнародного Комітету 

Червоного Хреста Морсійо Мендес Марія Долорес; професор Чумаченко Є. Д. 

(Париж, Франція), професор Булат Туяков (Ольштин, Польща); ректор Литовського 
університету наук про здоров’я (LSMU), директор кардіологічної клініки LSMU, 

президент Каунаської обласної кардіологічної асоціації, член Європейського та 
Американського товариств кардіологів, професор Ремігіюс Жалюнас; д-р Мохаммада 
Н. Уддіна, асистент кафедри фармацевтичних наук Коледжу фармації Університету 

Ларкіна (США, м. Майямі); доцент кафедри біології та директор-засновник Науково-

дослідного інституту бакалавріату (SURI) при Міському університеті Нью Джерсі 
(NJCU), США, д-р Наталія Коулман; член Комітету з наукових питань Всесвітньої 
федерації асоціацій анестезіологів (WFSA), професор кафедри стоматології дитячого 

віку Каунаського медичного університету Нарбутайте Дж. (Литва, м. Каунас).  
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Вченою радою ОНМедУ за звітний період було присуджено звання візитуючого 

професора ОНМедУ головному лікарю клініки Саксенхаузен (Франкфурт-на-Майні, 
Німеччина), хірургу Пламену Стайкову та звання почесного професора відомому 

анестезіологу Філіппу Шерперіллю (Франція, м. Лілль) і ректору Литовського 
університету наук про здоров’я, професору Ремігіюсу Жалюнасу.  

ОНМедУ бере активну участь у проекті Британського медичного журналу 
(БМЖ) спільно з Міністерством охорони здоров’я України «Навчальна програма з 
підтримки прийняття клінічних рішень». За звітний період загальна кількість 

користувачів тільки ресурсами БМЖ, який включає навчальні модулі більш ніж з 20 

медичних спеціальностей, становила 162 особи (співробітники клінічних кафедр 

університету — 81 особа, працівники Університетської клініки — 45 лікарів, 
аспірантів — 10, лікарів-інтернів — 26).  

Виховна система ОНМедУ — це комплекс виховних цілей та заходів, усі 
аспекти яких підлягають одній меті — забезпечення національно-патріотичного 

виховання. Стратегія роботи — це студент, який є патріотом своєї країни, 

зорієнтований на професійне самовизначення, вміє робити вибір, знає та поважає 
закон.  

Важлива роль у національно-патріотичному вихованні приділяється 
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 Одеському 

національному медичному університеті».  

В ОНМедУ протягом звітного року плідно працювали система кураторства 
академічних студентських груп 1–3 курсів, поверхів гуртожитків, земляцтв іноземних 

громадян, Асоціація іноземних студентів (об’єднує громадян з різних країн світу). За 
гуртожитками закріплені вихователі, роботу яких координував проректор з виховної 
роботи та куратори поверхів, роботу яких курували декани факультетів. 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 планів виховної роботи щомісяця проводиться «День куратора групи». 

Роботу з курації груп здійснювали з дотриманням «Рекомендацій до роботи куратора 
студентської групи» та із нотуванням у «Журналі куратора групи» зі щомісячним 

звітуванням на засіданнях кафедр.  

Волонтерський рух активно впроваджується в ОНМедУ на підставі «Положення 
про організацію волонтерського руху в Одеському національному медичному 

університеті» та на виконання положень наказу Міністерства освіти і науки України 

від 16.06.2015 р. № 641 «Про впровадження практики волонтерської діяльності 
студентів ВНЗ». Завданнями волонтерської діяльності, серед інших, є виховання у 
осіб, які навчаються в ОНМедУ, активної громадянської позиції, формування 
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лідерських та морально-етичних якостей, почуття патріотизму тощо та надання 
медико-соціальної підтримки різним верствам населення.  

Профільні навчальні гуманітарні дисципліни в ОНМедУ мають українознавчий 

характер — «Українська мова», «Історія України та української культури», 

елективний курс «Народна психологія», «Етнографія та демографія». Під час 
аудиторної роботи викладачі звертають увагу студентів на те, що Україна має давню і 
величну культуру та історію, досвід державницького життя. Особливого значення 
набуває ознайомлення з історією героїчної боротьби українського народу за державну 
незалежність протягом свого історичного шляху.  

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 закріплення у свідомості й почуттях студентів 

патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого 

України.  

Значна частина позааудиторної роботи викладачів кафедр присвячена виховній 

роботі, у якій вони також дотримуються Концепції національно-патріотичного 

виховання і принципів національної спрямованості та політкультурності.  
Вивчаються потреби молоді шляхом проведення соціологічних досліджень. 

Проводяться «Круглі столи», на яких обговорюються суспільно-політичні події та 

згадуються знаменні дати.  

Щороку проводяться Тиждень української мови, олімпіади з історії України, з 
української мови, науково-практичні конференції, заходи згідно з Календарем 

знаменних дат, заходи відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про 

відзначення пам’ятних дат у 2018 році».  

Впродовж 2018 р. проведено понад 70 заходів:  

— 15 січня 2018 р. була проведена зустріч, присвячена річниці святкування Дня 
Соборності України (4 доповіді);  

— 22 січня пройшло святкування 99-ї річниці проголошення Акту злуки 

Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Центр 

студентської творчості разом з кафедрою суспільних наук і студентами І курсу 
підготували творчий захід «Соборна Україна»; 

— 18–20 лютого — четверта річниця розстрілів на Майдані. З метою вшанувати 

патріотизм і мужність громадян, які були на Майдані, та донести до студентів-
іноземців об’єктивну інформацію про доленосні події в Україні початку ХХІ століття 

було проведено захід. Присутні вшанували хвилиною мовчання «Небесну сотню» і 
всіх загиблих за незалежність України; 

— 19 лютого проведено захід до Дня рідної мови, а 21 лютого 2018 р. — бесіду 

щодо різноманітності мов та поваги до кожної з них. Студенти-іноземці повідомили 

про мови, які використовуються ними та в їхніх країнах, цікавилися мовною 

ситуацією в Україні. Зроблено висновок про важливість рідної мови для людини і 
народу та про необхідність поваги до мовного надбання кожної нації.  



 10 

Також 22 лютого зі студентами міжнародного факультету було проведено 
інтерактивний захід «Скільки ти знаєш мов, стільки ти разів людина». Студенти 

заслухали доповіді про історію рідної мови кожного з них, а також поділилися 

знаннями інших мов та особливостями їх вивчення.  
26 лютого було проведено літературні читання поезій Лесі Українки, а 28 лютого 

до дня народження Лесі Українки студенти 1 курсу підготували есе на тему «Мій 

погляд на творчість Лесі Українки» та пригадали основні віхи життя славетної 
поетеси.  

У березні 2018 р. були проведені Шевченківські читання, присвячені дню 

народження Кобзаря: 
— студенти познайомилися із літературною творчістю славетного українського 

поета, основоположником нової української мови, яку і зараз вони вивчають; 
— переглянули слайди та ілюстрації; 
— прочитали твори Кобзаря рідною — українською, а також ці ж перекладені 

поезії російською, польською, англійською, французькою і прослухали вірші Тараса 
Григоровича, покладені на музику; 

— проведено лекцію та розглянуто роль творчості Т. Г. Шевченка у 
національно-культурному відродженні та його діяльність в українському 

національному русі; 
— організовано перегляд міні-фільму “TARAS SHEVCHENKO: POET, ARTIST, 

ICON (1814–1861)”; 

— проведено інтерактивний захід на тему «Шевченко у цитатах»: творчість Т. Г. 

Шевченка є базою для роздумів з приводу любові до України, ставлення до Бога, 
кохання, родини; 

— продемонстровані репродукції картин Тараса Шевченка; 
— відбулась виставка книжок з творами Т. Г. Шевченка, яку відвідали студенти;  

— проведено поетичні читання віршів Т. Г. Шевченка англійською мовою. 

Англомовні інтерпретації поезій Кобзаря дали змогу наблизитись до розуміння його 

світоглядних орієнтирів, як і світосприйняття всього українського народу; 

— проведено лекцію-інсталяцію на тему: «Шевченко — визначна постать в 
історії України».  

Крім цього, 19 та 21 березня 2018 р. на честь 88-річчя з дня народження видатної 
української письменниці і поетеси Ліни Костенко на лекції з «Історії України та 

української культури» студенти висловили своє розуміння вірша «Крила» у творчому 

есе на тему «Людина нібито не літає… А крила має», відбувся присвячений поетесі 
концерт, організований Центром студентської творчості та кафедрою суспільних 

наук, проведена бесіда-диспут «Життя іде — і все без коректур».  

Протягом квітня студенти відвідали 3 спектаклі («Одруження», «Сорочинський 

ярмарок» та «Гамлет») в Українському театрі імені В. Василька. Студенти 

познайомилися із літературною творчістю Михайла Старицького і Вільяма Шекспіра;  
— на виконання Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 р., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
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24.02.2016 № 111, було організовано перегляд відеоролика на тему торгівлі людьми й 

розповсюдження наркотичних речовин; 

— відбулась лекція-інсталяція — «Шануймося, бо ми того варті: спільне в історії 
України і моєї держави» зі студентами міжнародного факультету; 

— проведено дві зустрічі зі студентами «До дня народження відомого 

кінорежисера А. А. Тарковського» та «До міжнародного дня пам’яток та історичних 

місць на прикладі м. Одеса»; 

— проведено бесіду на тему: «Великдень — основне християнське свято»;  

— викладачі та студенти ОНМедУ взяли участь в святкуванні Всесвітнього дня 

здоров’я виступали з доповіддями, широко висвітлюя проблеми охорони здоров’я, 
процювали волонтерами, проводили професійні консультації, організовували масові 
зарядки, уроки гімнастики, флешмоби, спортивні змагання;  

— взяли участь у святкуванні річниці з Дня визволення міста-героя Одеси від 

фашистських загарбників;  
— проведено інтерактивний захід «Попередження корупції в сфері освіти»;  

 — студенти 1 курсу відвідали грот Одеського художнього музею.  

Під час екскурсії студенти дізналися про історію міста і будівлю музею, про 

повсякденне життя власників і мешканців Одеси ХІХ ст.; 
— проведено лекцію-інсталяцію «Офіційні мови Європейського Союзу»; 

— на практичному занятті з етнографії та демографії було проведено, у зв’язку з 
Чорнобильською трагедією 1986 р., заняття за темою «Роковини трагедії на 

Чорнобильській АЕС», зроблено 7 доповідей.  

У травні відбулася зустріч зі студентами у форматі «Круглого столу» на тему 

«День пам’яті та примирення жертв Другої світової війни»; 

— на практичному занятті з етнографії та демографії проведено «День 
слов’янської писемності», зроблено 4 доповіді;  

— організовано та активно проведено свято, присвячене Всесвітньому дню 

вишиванок, 3 лекції та «Круглий стіл»;  

— студенти 1–2 курсів відвідали ХІХ Всеукраїнську книжкову виставку-форум в 
Одеській національній науковій бібліотеці, послухали лекцію-екскурсію; 

— проведено певні заходи за темою «День пам’яті про депортацію кримських 

татар з Кримського півострова» (4 лекції) та пам’яті жертв тотолітарного режиму 

СРСР (6 доповідей) .  

До дня слов’янської писемності і культури (24 травня 2018 р.), який 

відзначається щороку було організовано круглий стіл та проведено виховну годину з 
нагоди Дня Незалежності України.  

На початку травня в університеті відбулась Всеукраїнська студентська олімпіада 
з дисципліни «Інфекційні хвороби», в якій взяли участь близько 40 студентів з 13 

вищих медичних навчальних закладів України, переможцем олімпіади стала 
студентка нашого університету. Також проведена Всеукраїнська студентська 
олімпіада з дисципліни «Фізіологія» — взяли участь 48 студентів з 16 ВМНЗ України, 

переможці — наші студенти.  
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В ОНМедУ створені умови для ефективної роботи органу студентського 
самоврядування вітчизняних та іноземних студентів — Студентської ради. Щомісяця 

проводилися зустрічі адміністрації ОНМедУ з активом студради, на яких 
обговорювалися актуальні проблеми студентського життя. Ректор ОНМедУ академік 

Запорожан В. М. та проректори регулярно зустрічалися зі студентами, брали участь у 
роботі студентських зібрань на факультетах та у ВНЗ.  

Органом студентського самоврядування були проведені заходи з національно-

патріотичного виховання, культурно-освітні, соціально-побутові, спортивно-

оздоровчі та волонтерські проекти. У Студентській раді активно працювали комісії за 

різними напрямками: науково-дослідна, навчально-виховна, соціально-побутова, 
санітарно-просвітницька, спортивно-оздоровча, культурно-масова, комісія з 
інформаційної роботи.  

3.2. Виконання державного замовлення та договірних зобов’язань 

з підготовки фахівців для потреб охорони здоров’я, 

у тому числі за кошти фізичних та юридичних осіб 

Згідно з наказом ректора від 24 квітня 2018 р. № 198-о «Про проведення 
атестації випускників 2018 р.», після успішного складання «Крок-2» та випускної 
атестації 30 червня випускникам видано дипломи спеціалістів. Усього дипломи 

одержали 860 вітчизняних громадян, з них заочної форми — 139 (23 з відзнакою) та 
397 іноземних громадян, з них 304 навчались англійською мовою.  

З метою профорієнтації в ОНМедУ існує комплексний план, затверджений на 
засіданні приймальної комісії. Працюють університетська та факультетська 
профорієнтаційні комісії, які звітують на засіданнях приймальної комісії. 
Госпрозрахункове підготовче відділення та адміністрація підготовчих курсів також 

проводили профорієнтаційну роботу.  

Загалом профорієнтаційна та агітаційна робота щодо залучення абітурієнтів у 

2018 році до ОНМедУ проводилась за багатьма напрямками, насамперед, серед 

випускників загальноосвітніх шкіл, вищих медичних (фармацевтичних) навчальних 
закладів І–ІІ рівнів акредитації, медичного персоналу лікувально-профілактичних і 
фармацевтичних установ Одеської області та суміжних областей. За звітний період 

співробітниками університету, студентським самоврядуванням, профкомом студентів 

була також проведена профорієнтаційна робота щодо залучення вступників до 

Одеського національного медичного університету. Студенти всіх факультетів 

відвідали школи м. Одеси, де в рамках профорієнтації серед учнів 10–11 класів, а 

також у селах Одеської області провели лекції з питань паління, статевого дозрівання, 
вживання алкоголю та ін. Розповіли про правила прийому до ОНМедУ у 2018 р., 

нагадали історію університету, доповіли, на які спеціальності можна вступити. Крім 

того, інформацію було надано в електронному і друкованому вигляді Центром 

занятості м. Одеси та Одеської області. Проводились також зустрічі зі студентами 

медичних училищ та коледжів.  
Відповідно до річного плану роботи, в засобах масової інформації обласного 

телебачення, радіо та в міських і обласних періодичних виданнях були надруковані 
оголошення про запрошення на навчання до ОНМедУ.  
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На факультетах ОНМедУ активно здійснювалась робота з організації проведення 
в найближчий час «Дня відкритих дверей».  

Також Правила прийому до ОНМедУ були розміщені на офіційному сайті 
медичного університету в глобальній мережі Інтернет. Крім того, була проведена 
робота щодо налагодження контактів з обласними та міськими відділами охорони 

здоров’я Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Черкаської 
областей.  

Як і завжди, постійна профорієнтаційна та агітаційна робота щодо залучення 
абітурієнтів до вступу в ОНМедУ у 2018 р., яка проводилася співробітниками 

університету, забезпечила достатній конкурс на місця бюджетного фінансування та на 
умовах контракту і сприяла відбору для навчання більш якісно підготовленої молоді.  

3.3. Ефективне використання наукового потенціалу закладу, 

виходячи з нагальних потреб галузі; удосконалення інфраструктури наукових 

підрозділів закладу, спрямоване на забезпечення 

розвитку пріоритетних напрямів медичної, фармацевтичної наук 

У 2018 р. виконувалися 66 НДР, з них 5 прикладних, 1 фундаментальна, 60 

ініціативних. Основний науковий напрям «Регенеративна та реконструктивна 
біомедицина в рішенні актуальних проблем охорони здоров’я населення України».  

Виконувались 5 НДР, що фінансувалися МОЗ України (1 фундаментальна та 4 

прикладних). Завершена НДР МОЗ України «Морфологічні механізми взаємодії 
наночастинок металів з біологічними тканинами» (номер держреєстрації 
0116U001762). 

За результатами НДР у 2018 році створено 1 науково-технічну продукцію (НТП): 

спосіб оцінки впливу плазмонного резонансу в наночастинках металів, доданих до 

цільної крові, на функціональну активність нейтрофілів та лімфоцитів; опубліковано 

3 статті в наукових фахових журналах, у тому числі 1 стаття — в журналі, що входить 
до наукометричних баз даних, 4 тези, 1 нововведення, отримано охоронних 
документів, подана заявка на видачу охоронних документів, зроблено 4 доповіді на 

науково-практичних форумах.  
Завершені 8 ініціативних НДР: 

1. «Дослідження особливостей адаптаційних реакцій організму людини до 

фізичних навантажень залежно від рівня фізичного розвитку, функціонального стану 

та стану здоров’я для розробки оптимальних програм корекції методами фізичної 
реабілітації і функціональним харчуванням» (2014–2018 рр., проф. Юшковська О. Г., 

відповідальний виконавець Плакіда О. А.); 

2. «Вдосконалення діагностики і патогенетично обґрунтованого лікування 
дистрофічних та судинних захворювань ока (міопії, глаукоми, діабетичної 
офтальмопатології)» (2014–2018 рр., проф. Венгер Л. В., відповідальний виконавець 
Солдатова А. М.); 

3. «Патофізіологічні зміни у хворих з хронічними вірусними інфекціями та їх 

корекція» (2014–2018 рр., проф. Чабан Т. В., відповідальний виконавець Нікітін Є. 

В.); 
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4. «Удосконалення методів анестезіологічного забезпечення, діагностики, 

профілактики та комплексної корекції порушень системи гемостазу на етапах 
хірургічного лікування та інтенсивної терапії при критичних станах» (2014–2018 рр., 

проф. Тарабрін О. О., відповідальний виконавець Сухонос Р. Є.); 

5. «Вдосконалення та оцінка ефективності інтервенційноголікування 
тахіаритмій» (2014–2018 рр., проф. Карпенко Ю. І., відповідальний виконавець 
Савельєва О. В.); 

6. «Клініко-лабораторне обґрунтування профілактики вторинного карієсу та 
гінгівіту при різному ступені ураження зубів у осіб молодого віку і в дітей, що 

хворіють на різні форми ДЦП» (2016–2018 рр., проф. Дєньга О. В., відповідальний 

виконавець Коновалов М. Ф.); 

7. «Санітарно-епідеміологічний моніторинг циркуляції збудників інфекційних 

захворювань з фекально-оральним механізмом передачі з метою удосконалення 
сучасного санітарного нормативно-правового забезпечення діяльності органів 

практичної охорони здоров’я» (2016–2018 рр.; доц. Голубятніков М. І., 
відповідальний виконавець Козішкурт О. В.); 

8. «Розробити та встановити ефективність комплексної інноваційної системи 

симуляційних технологій в сімейній медицині» (2016–2018 рр., проф. Артьоменко В. 

В., відповідальний виконавець Носенко В. М.). 

По завершених НДР: 

— захищено 3 докторських та 12 кандидатських дисертацій 

— отримано — 15 патентів, з них 10 на винахід 

— опубліковано: монографій — 3, методичних рекомендацій — 19 (із них з 
грифом МОЗ — 10), інформлистів з грифом МОЗ — 5, статей — 280 (з них:  

69 — за кордоном, 14 — в індексцитованих виданнях); тез — 320 (з них: 61 — за 

кордоном, 3 — в індексцитованих  виданнях); 
— оформлено та внесено до галузевого реєстру 14 нововведень; 
— впроваджено в практику 28 лікувально-профілактичних установ, 18 нових 

методів діагностики, профілактики та лікування.  
Узагальнені результати наукової роботи ОНМедУ у 2018 році такі: 
Публікації: 
— монографії — 3; 

— статті — 715, з них за кордоном у виданнях, які мають імпакт-фактор — 226; 

— тези —  

— підручники — 3; 

— методичні рекомендації — 141; 

— інформлисти — 10; 

— нововведення — 14. 

Науково-педагогічними співробітниками ОНМедУ проведено 8 наукових 
форумів.  

Патентно-ліцензійна робота: 
— отримано 230 патентів, з них 120 — на корисну модель, 110 — на винахід; 

— отримано 230 позитивних рішень, подано 230 заявок. 
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У студентських олімпіадах, конференціях, конкурсах взяли участь 246 студентів, 
25 з них отримали призові місця, 31 студент був нагороджений заохочувальними 

грамотами за високий рівень теоретичної та практичної підготовки.  

В ОНМедУ 52 співробітники мають Індекс Хірша, у тому числі: 
— завідувач кафедри фізіології, д. мед. н., професор Шандра О. А. (12); 

— завідувач кафедри біофізики, інформатики і медичної апаратури, д. мед. н., 

професор Годлевський Л. С. (11); 

— завідувач кафедри фармацевтичної хімії, д. х. н., професор Гельмбольдт В. О. 

(11). 

У лютому 2018 р. Інституціональний репозиторій ОНМедУ (IPONМедУ) був 
включений до міжнародної безкоштовної пошукової системи за повними текстами 

наукових публікацій усіх форматів та дисциплін — Google Scholar (Гугл Академія), 
усі наукові праці співробітників університету, розміщені в IPONМедУ, є доступними 

у міжнародному академічному пошуку.  

Вийшла з друку колективна монографія “Development of the Cerebellum: Clinical 

and Molecular Perspectives” за редакцією Fabbri S. (ISBN: 978-1-53614-318-8), 

співавторами розділу в якій є співробітники ОНМедУ (Retina Protection with 

Cerebellum Activation in Experimental Diabetes and Translational Perspectives / L. S. 

Godlevsky, N. V. Kresyun, V. V. Godovan, H. O. Son, O. N. Nenova, M. P. Pervak, T. L. 

Godlevska, K. A. Bidnuk, T. V. Prybolovets), Видавництво Nova Science Publishers, Inc., 

New York. 2018. P. 147–175.  

3.4. Підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук) відповідно до затверджених планів. 

Атестація наукових, науково-педагогічних кадрів (професорів, доцентів, наукових 

співробітників) згідно з кадровими потребами закладу 

У 2018 році виконувалося дисертацій: 

— докторських — 27; 

— кандидатських — 114. 

Затверджено ДАК дисертацій: 

— докторських — 3; 

— кандидатських — 21. 

У спецрадах дисертацій: 

— докторських — 2; 

— кандидатських — 11. 

Отримано звання: 
— професора — 5; 

— доцента — 19. 

3.5. Високоефективне і стійке фінансово-економічне, 

господарське становище, науково-виробнича та інші види 

діяльності відповідно до чинного законодавства 

Університет здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства 
України та Статуту, затвердженого Міністром хорони здоров’я України та 

зареєстрованого в Міністерстві охорони здоров’я України 18.08.2016 р. за № 863. 
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Джерелами фінансування університету є кошти спеціального та загального 
фондів державного бюджету України.  

У першому кварталі 2018 року з метою виконання статутних завдань, що 
покладені на університет, відкрито фінансування за такими програмними 

класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету: 

— 2301070 «Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, 

наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV 

рівнів акредитації»; 

— 2301020 «Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт 
за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка 
наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової 
інфраструктури»; 

— 2301170 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням 

експериментальних та нових технологій у клініках науково-дослідних установ та 
вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України».  

 Грошові кошти та рахунки університету надходять відповідно до затверджених 

кошторисів і укладених угод, що дозволяє своєчасно сплачувати заробітну плату, 

своєчасно проводити розрахунки за комунальні послуги, підтримувати 

функціонування усіх підрозділів закладу.  

 За результатами роботи у першому кварталі 2018 р. на утримання університету 

було використано грошових коштів у загальній сумі — 274,32 млн грн, в т. ч.: 

— за рахунок державного бюджету — 91,28 млн грн., що становить 33,2 %  

загальної суми витрат.  
У т. ч. за КПК: 2301070 — 46,72 млн грн; 

 2301170 — 44,33 млн грн; 

 2301020 — 0,23 млн грн. 

За рахунок спеціального фонду — 183,04 млн грн, що становить 68,8 % загальної 
суми витрат.  

У т. ч. за КПК: 2301070 — 181,39 млн грн; 

 2301170 — 1,63 млн грн; 

 2301020 — 0,02 млн. грн. 

Отримано власних надходжень за надані послуги у загальній сумі  
198,83 млн грн, у т. ч. за КПК: 2301070 — 195,94 млн грн; 

 2301020 — 2,61 млн грн; 

 2301170 — 0,28 млн грн. 

У т. ч. за надані освітні послуги — 188,30 млн грн, що становить — 94,7 %  

загальної суми власних надходжень.  
 Направлено на виплату заробітної плати працівників університету та 

університетських клінік — 154,92 млн грн, у т. ч. за рахунок власних надходжень — 

90,73 млн грн (70 % від загальної суми). За рахунок загального фонду видатки на 
виплату заробітної плати та нарахувань на заробітну плату становили за КПК: 

2301070 — 30,16 млн грн; 

2301170 — 33,83 млн грн; 
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2301020 — 0,2 млн грн. 

За рахунок спеціального фонду видатки на виплату заробітної плати становили 

за КПК: 

2301070 — 89,92 млн грн; 

2301170 — 0,79 млн грн; 

2301020 — 0,01 млн грн. 

За шість місяців 2018 р. середній рівень заробітної плати у порівнянні з 2017 р. 

збільшився для професорсько-викладацького складу в середньому на 960 грн, 

адміністративно-управлінського персоналу — на 510 грн.  

3.6. Одержання та збільшення доходу для сталого функціонування навчально-науково-

виробничих підрозділів закладу 

За рахунок власних надходжень за КПК 2301070/2 (плата за послуги, контрактне 
навчання, підготовка наукових кадрів, кандидатські іспити, довузівська підготовка, 
післядипломна підготовка, оплата за дипломи, студентські квитки, господарська, 
видавнича діяльність, студентська їдальня, спортивно-оздоровчий табір та ін.), що 

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-лікувальних 

підрозділів закладу.  

Із загальної суми витрат близько 10 %, або 27,2 млн грн, за перший квартал 2018 

р. було направлено на поліпшення матеріально-технічної бази університету, у т. ч. для 
забезпечення навчального процесу. 

Проведено закупівлю симуляційного обладнання на суму 16,9 млн грн для 
кафедри роботизованої хірургії та кафедри ендоскопічної хірургії — на суму 16,1 грн. 

Проведено закупівлю медичного обладнання та меблів для забезпечення 
навчального процесу на кафедрах на загальну суму 10,93 млн грн: 

— кафедра хірургії №4 з курсом онкології — 5,4 млн грн;  

— кафедра внутрішньої медицини № 2 — 4,5 млн грн; 

— кафедра анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою — 

0,1 млн грн. 

Проведено закупівлю для забезпечення навчальних аудиторій проекційним, 

комп’ютерним, звуковим та мережевим обладнанням на суму  

0,15 млн грн  

— проведено закупівлю малоцінних швидкозношуваних предметів, предметів 

господарського призначення на суму 1,4 млн грн. 

Станом на 01.07.2018 р. дебіторська заборгованість за видатками спеціального 

фонду за КПК 2301070 становить 471 625,98 грн.  

Станом на 01.07.2018 р. загальна сума кредиторської заборгованості за доходами 

спеціального фонду становить 17 344 267,88 грн, у тому числі: 
— передплата за надані послуги, яка, відповідно до чинного законодавства, 

віднесена на рахунок доходів майбутніх періодів 15 222 959,11 грн;  
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— передплата УДППЗ «Укрпошта» за видавничу продукцію університету, за яку 
оформлені та оплачені замовлення на розсилання періодичних видань ОНМедУ 25 

048,00 грн; 

— передплата за актом виконаних робіт за надані медичні послуги 174,60 грн.  

— зобов’язання орендарів за сплатою орендної плати 65 542,89 грн; 

— передплата за навчання в інтернатурі 133 602,70 грн; 

— незавершене виробництво продукції 83 986,18 грн; 

— передплата проживання. Відповідно до умов договорів 1 812 954,39 грн; 

— кредиторська заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 

7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.07.2018 р.» 

становить 2 335 452,02 грн, а саме:  
● по допомозі через тимчасову непрацездатність, вагітність і пологи — 

310 081,87 грн; 

● по розрахунках за отримані медикаменти по безоплатній передачі з 
внутрішньовідомчого постачання запасів — 1 848 119,97 грн; 

● по зобов’язанням зі сплати ПДВ — 34 855,16 грн. 

Станом на 01.07.2018 р. загальна сума дебіторської заборгованості становить 

4 274 894,82 грн, у тому числі: 
— за видатками рахується заборгованість працівників із повернення зайво 

отриманих коштів заробітної плати в результаті коригування відпрацьованого 

робочого часу у зв’язку із наданням листків тимчасової непрацездатності працівників 

в останні дні червня 2018 р. — 5 814,06 грн; 

— за доходами рахується дебіторська заборгованість на загальну суму  
610 616,27 грн, у тому числі прострочена — 228 153,03 грн: 

— заборгованість мешканців по комунальних платіжках та проживанню у 
відомчих будинках — 150 997,76 грн (з яких 117 303,99 грн — прострочена. Для 
погашення простроченої дебіторської заборгованості мешканців відомчих будинків 

відкрито судові провадження, з яких станом на звітну дату, на суму  

56 796,27 грн, отримано судовий наказ на користь ОНМедУ та справи передано до 

державної виконавчої служби (Другого Приморського відділу ДВС м. Одеси ГТУЮ в 

Одеській області). Інша прострочена заборгованість відшкодовується за допомогою 

проведення досудової роботи); 

— заборгованість студентів та співробітників за проживання у гуртожитках — 

220 223,00 грн (утворилась за рахунок збільшення вартості койко-місця  

у гуртожитках через перерахунок нарахованих платежів за перший квартал 2018 р.); 
— заборгованість за надані освітні послуги — 22 653,00 грн (для усунення 

заборгованості списки боржників передані до деканатів. За несвоєчасну оплату 

освітніх послуг, відповідно до умов контрактів, утримується пеня); 
— розрахунки на надані медичні послуги — 105 264,20 грн (у тому числі сума 

простроченої заборгованості — 62 368,20 грн, яка утворилась за рахунок несвоєчасної 
оплати за надані послуги Страховими компаніями. Для забезпечення погашення 
заборгованості проводиться досудова робота зі Страховими компаніями, яким 

направлені попередження щодо стягнення штрафів, а у разі непогашення 
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заборгованості ініційоване питання щодо розірвання та вирішення питання у 

судовому порядку); 

— розрахунки за відпущену видавничу продукцію власного виробництва — 

20 896,47 грн (передано продукцію на реалізацію); 

— заборгованість за оренду приміщень — 47 696,68 грн (у тому числі: 5382,28 

грн — поточна дебіторська заборгованість, строк оплати якої, згідно з договорами 

оренди, не настав, та 8588,31 грн — прострочена заборгованість АТ «Імексбанк» в 

зв’язку із його ліквідацією. Для погашення простроченої заборгованості АТ 

«Імексбанк» вказана заборгованість зареєстрована.);  
— управління соціального захисту населення м. Одеса (субсидії) —  

200,54 грн (заборгованість виникла за рахунок несвоєчасного фінансування з Відділу 

субсидій Міської державної адміністрації м. Одеса та збільшення чисельності 
студентів, які отримують субсидію); 

— дебіторська заборгованість за операціями, які не відображаються у формі  
№ 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.07.2018 

р.» становить 8 005,28 грн, а саме:  
— допомога і компенсація громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС — 

8 005,28 грн.  

Дебіторська заборгованість за доходами, яка рахується на кінець звітного року в 
сумі 60 684,62 грн, є сумою збитків внаслідок ДТП автомобіля, у зв’язку з чим ПАТ 

«УСК “Гарант-АВТО”» повинна була виплатити страхове відшкодування, але не 
виплатила (заочне рішення Приморського районного суду від 18.10.2016 р. справа № 

522/4129/16-ц).  

 

3.6.1. Контроль та  аудит у звітному періоді, які вплинули на фінансовий стан 

університету 

 У звітному періоді відбулись ревізії фінансово-господарської діяльності за 

період з 01.05.2015 по 01.06.2018, що відображені в акті ревізії Державної 
аудиторської служби від 23.07.2018 № 04-21/12 та ревізії Державної рахункової 
палати України від 27.06.2018 № 05-10/01-11. 

 За результатами проведених ревізій  нижче перелічені виявлені порушення, з 
яких частка виправлено під час ревізій. 

 Відповідно до Плану заходів по усуненню порушень виявлених ревізією:   

 Питання цільового використання довгострокових пільгових кредитів, наданих 

державою для здобуття освіти, не враховано зменшення суми зобов’язань по 

цільовому державному кредиту, наданому Подзігун М.В., у зв’язку із народженням 

третьої дитини.  Під час проведення ревізії, здійснено корегування щодо нарахування 
шляхом направлення листа до Головного управління  Державної казначейської 
служби України в Одеській області та проведення корегування по бухгалтерському 

обліку Університету на суму 1626,55 грн.    

 Питання працевлаштування випускників університету, підготовка яких 

здійснювалась за державним замовленням, встановлено порушень на загальну суму 

6307023,80 грн., з порушення що призвели до матеріальної шкоди на суму 356644,75 
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грн. Подано 23 Позови до судів на загальну суму – 2 191 543,89 грн., у тому числі по 

трьом студентам Віннікова А.А., Радзієвська В.Ю., Власов І.В. на суму - 

356 644,75 грн. По іншим 36 особам сплачено судовий збір та здійснюється 

підготовка позовних заяв.  
Питання переплати заробітної плати зовнішнім сумісникам під час 

перебування на лікарняному або у відрядженні за основним місцем роботи на 

загальну суму допущеного порушення 124626,89 грн. – повернення відбувається 

частково по наданим заявам. Станом на звітний період відшкодовано 14070,59 грн. 

(11477,37 грн, заробітна плата та 2593,22 грн. з єдиного соціального внеску). 

Залишилось 110556,42 грн. 

 Переплату відпускних  за 2016 рік, через безпідставне включення  річної  
премії за 2015 рік до середньої заробітної плати на загальну суму 200831,99 грн., 

відшкодовано частково на підставі наданих заяв всього у сумі -  173 826,42 грн., у 

тому числі 142979,78грн. заробітна плата та 30846,64 грн. нарахування ЄСВ, з яких 
під час ревізії утримано із заробітної плати працівників за червень-липень 2018 року 

на суму 37405,94 грн. та шляхом корегування ЄСВ на загальну суму 8229,30 грн. та 
відшкодовано після завершення  ревізії 128191,18 грн. (зарплата -105573,84 грн., ЄСВ 

-22617,34 грн.). Порушення на суму 27 005,57 грн залишається не усунуто. 

Зайво нараховану доплату до мінімальної заробітної плати на загальну суму 

16623,44 грн. – порушення усунуто під час ревізії у повному обсязі (зарплата 13783,19 

грн. та ЄСВ - 2840,25 грн.).  

Зайво нараховану доплату за вчене звання доцента 3 працівникам на загальну 
суму 20744,83 грн. - порушення усунуто під час ревізії у повному обсязі ( зарплата  - 
16716,65 грн. та ЄСВ - 4028,18 грн.). 

Переплату доплати за класність у розмірі 25% посадового окладу без дозволу 

на керування транспортними засобами відповідних категорій, а також відповідного 

стажу роботи водієм ІІІ та ІІ класу на загальну суму 11449,88 грн. (зарплата – 9385,15 

грн. та ЄСВ – 2064,73 грн.) - утримується частинами на підставі Заяви працівника. 
Станом на 01.01.2019р  відшкодовано суму 4 193,95  грн, з якої  під час ревізії 
утримано із заробітної плати працівника за червень-липень 2018 року на суму 2129,66 

грн. та шляхом коригування ЄСВ на суму 468,53 грн. та після проведення ревізії  
1 595,76 грн. Залишається не усунуто 7 255,93 гривні. 

Зайво нараховану та виплачену премію зовнішньому суміснику Волгіній О.С. в 

розмірі 2 440,00 грн буде усунуто до кінця поточного року. 
Переплата заробітної плати за виконання обов’язків завідувача кафедри ректору 

і проректорам на загальну  суму 22425,72 грн. (зарплата 18381,74 грн. та ЄСВ – 

4043,98 грн.) Під час ревізії порушення відшкодовано частково шляхом утримання у 

липні 2018 року коштів із заробітної плати на загальну суму 3238,80 грн. Залишається 
не усунуто 4465,08 грн. та буде відшкодовано до кінця поточного року. 

Стосовно призначення директорів Центру реконструктивної та відновної 
медицини (Університетська клініка), Багатопрофільного медичного центру та 
Офтальмологічного медичного центру виконували особи, які призначені на відповідні 
посади без проведення відповідного конкурсу та без погодження МОЗ України. До 
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Державної аудиторської служби надіслані заперечення що враховуючи той факт 
згідно якого закон зворотної сили на має та зауваження, які викладені у Висновках на 
заперечення (лист від 30.08.2018 р. № 04-14/856) щодо недоведення та спростування 
порушення. При цьому повідомляємо, що зазначених працівників було прийнято на 
посади до вступу в силу норм чинного законодавства про  проведення конкурсу та 
отримання погодження з МОЗ.  

Порушення щодо відображення патентів за заниженою вартістю усунуто у 

ході ревізії шляхом внесення змін у бухгалтерський облік на підставі Звіту про 

належну оцінку справедливої вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності, яке 
виконало ПП «Аналітик» за рахунок винних осіб. 

 За порушення тендерного законодавства буде застосовано дисциплінарну 

відповідальність  до членів тендерного комітету. 

Оплата вартості послуг передбачених трьохстороннім  договором на 

проведення клінічних випробувань, укладеним  Університетом з Угорською 

компанією ACCELSIORS CRO AND CONSULTANGY SERVICES LTD, яка є 
спонсором, та комунальною установою «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня»  у 

сумі 4611,96 євро (140680,11 грн.) відшкодовано у сумі 4611,96 євро (151618,87 грн.)  

Різниця між виявленим порушення та сумою відшкодування виникла із-за різниці 
курсу валют.   

Щодо оплати послуг за проведення клінічного випробування за протоколом МК-

8835-005-1465, укладеного Університетом з ТОВ «КОВАНС КЛІНІКАЛ енд 

ПЕРІЕПРУВАЛ СЕРВІСЕЗ», директору надіслано Листа  від 27.09.2018 р. №32-

35/498 з  вимогою  про проведення доплати за надані послуги у сумі - 11 958,15  грн 

(зокрема – вартість витрат на початок дослідження – 2 639,04 грн, вартість візитів з 1 

по 7  9 319,11 гривні).  
Оплата вартості послуг у сумі 283314,64 грн. передбачених договором на  

проведення клінічного дослідження відповідно до протоколу М14-465, укладеного 
Університетом з представництвом AbbVie Biopharmaceuticals GmbH, відшкодовано  в 
повному обсязі у сумі  - 286 520,12 грн. Різниця між виявленим порушення та сумою 

відшкодування виникла із-за різниці курсу валют. 
Відшкодування недоотриманих коштів за договорами на проведення клінічних 

випробувань за протоколами А00811005, D5551C00002, D6571C00001, МК-3102-028-

0707  на загальну суму 51 241,53 грн. знаходиться у стані службового розслідування. 
Контрагентам надіслані листи про погашення заборгованості. 

-Питання «Стан розрахунково-платіжної дисципліни та виконання 
господарських договорів Правильність відображення дебіторської та кредиторської 
заборгованості. Оплата комунальних послуг та послуг зв’язку». 

На підтвердження відсутності порушення в частині  оплати за  фактично надані 
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення  на загальну суму 

97 682,68 грн. – отримано лист ТОВ «ІНФОКС» Філія «ІНФОКСВОДОКАНАЛ» про 

помилку, допущену при наданні інформації по запиту Держаудитслужби України від 

20.09.2018 р. № 5671 вк-01, також проведено звірку розрахунків та отримано Акти 
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звірки взаємних розрахунків з ТОВ «ІНФОКС» Філія «ІНФОКСВОДОКАНАЛ», що 

підтверджують відсутність порушення. 
Усунення порушення в частині не відображення  за даними бухгалтерського 

обліку дебіторську заборгованість за спожиті комунальні послуги у 2016 році на суму 

476845,92 грн. та у 2017 році – на   суму 2 245,28 грн.  усунуто шляхом проведення 
Актів звірки с постачальником.  

На підставі наказу ОНМедУ від 29 травня 2018 р. № 262-о – за результатами 

інвентаризації, яка проводилась в період ревізії Державної аудиторської служби 

України 08.06.2018 р. -13.06.2018 р., були оприбутковані гаражі на території 
Університету в кількості 6 шт. і прохідна «Л» на території Центру реконструкції та 

відновної медицини в кількості 1шт. та знята з обліку земельна ділянка за адресую 

вул. Пастера, 9 площею 14,800848 га, вартістю 5917 грн. в зв’язку з відсутністю 

правовстановлюючих документів. Виправлення порушення відображення за даними 

бухгалтерського обліку Університету вартості земельної ділянки загальною площею 

7,14 га за експертною грошовою оцінкою відбудеться після її проведення. Кошти на 
проведення грошової оцінки землі заплановані у бюджеті на 2019 рік. 

Питання «Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію і ремонт та 

використання коштів на здійснення поточних ремонтів» встановлено порушень, що 

призвели до матеріальної шкоди на загальну суму 2186283,84 грн. усунуто під час 
ревізії в повному обсязі. 

Питання відшкодування недоотриманої орендної плати Університетом у сумі 
98 064,43 грн, за рахунок збільшення займаної площі та комунальних витрат у сумі 
23934,11 грн. орендаря ТОВ «ЛІДЕРМЕД»  знаходиться у стані розгляду. На його 

адресу направлено офіційного Листа про термінове відшкодування зазначених сум. 

Орендарі ТОВ «АЙ СІ ЄН» та ТОВ «Аптека №1 Трансфарм» допущені порушення 

відшкодували під час ревізії у повному обсязі, шляхом перерахування коштів на 

рахунок Університету. 

Ретельно опрацювавши  матеріали ревізії, стан усунення  виявлених порушення 
було розроблено план заходів, проведено ректорат, розглянуті питання на вченій раді, 
проведено  роз’яснювальна робота з питання посилення контролю за виконанням 

своїх функціональних обов’язків працівників. Питання притягнення до встановленої 
законом відповідальності працівників Університету, находиться у стані розгляду.  

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 з ухваленими умовами Колективного договору та без порушень трудового 

законодавства.  
На належному рівні Університетська клініка проводить медогляди працівників, 

що вперше поступають на роботу, а також організує медичне обстеження 
співробітників університету.  

Згідно з Колективноим договором, адміністрація університету проводила 
навчання та перепідготовку науково-педагогічного та педагогічного складу, лікарів, 
середнього медичного персоналу Університетської клініки у відповідності з 



 23 

перспективним планом на 5 років.  
Згідно з трудовим законодавством, виконувалося нарахування та виплата 

надбавок за роботу в шкідливих умовах праці співробітникам окремих підрозділів. 
Заробітна плата сплачувалася вчасно.  

За рахунок профспілкових коштів видано 247 співробітникам матеріальну 

допомогу на суму 374 400,00 грн, 42 студентам — на суму 38 600,00 грн.  

Видано 14 путівок в санаторії співробітникам, 14 путівок — для дітей 

співробітників. 
3.8. Проведення підготовки та перепідготовки наукових, науково-педагогічних  

працівників і спеціалістів закладу, їхнього економічного, правового і професійного  

навчання безпосередньо в закладі або на договірних засадах в інших закладах та 

установах згідно з планами, затвердженими Міністерством;  

проведення особистого підвищення кваліфікації або перепідготовки протягом терміну 

дії Контракту, але не рідше одного разу на п’ять років 

Протягом 2018 р. на факультеті післядипломної освіти пройшли підготовку 3986 

курсантів, з них 2785 — за рахунок бюджету та 1201 — за рахунок контракту. 

Проведено 184 цикли підвищення кваліфікації.  
З числа науково-педагогічних працівників ОНМедУ у першому півріччі 2018 р. 

підвищили кваліфікацію 202 особи.  

Також 17 співробітників пройшли підвищення кваліфікації під час міжнародних 

заходів: на XX Національній школі гастроентерологів, гепатологів України і 
науковому симпозіумі з міжнародною участю «Шляхи підвищення якості 
профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення» (до 100-

річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. 

Шупика), Україна, м. Київ; в рамках міжнародного проекту ECOIMPACT “Adaptive 

learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air 

quality and climate” («Адаптивне навчальне середовище для забезпечення компетенцій 

в галузі впливу місцевих погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та 

соціум») 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (Erasmus+ Programme, 2015–

2018); на Міжнародній науково-практичній конференції “Autoimmune, allergic, 

immunodeficiency diseases and immunological conflicts: modern diagnostics and 

treatment” («Аутоімунні, алергічні, імунодефіцитні захворювання та імунологічні 
конфлікти: сучасна діагностика та лікування»), Україна, м. Львів, 28–30 листопада 
2018 р.; United European Gastroenterology Summer School, Чеська Республіка, м. Прага.  

3.9. Захист відомостей, 

що становлять державну, службову та комерційну таємницю 

відповідно до Закону України «Про державну таємницю» 

В ОНМедУ І 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-виховним, науково-лікувальним та економічно-
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господарським процесами з дотриманням чинного законодавства. Існує глобальна 
магістральна інформаційна мережа, в якій використовуються новітні сучасні 
технології і обладнання. Вона охоплює всі навчально-лікувальні та адміністративно-

господарські будівлі. Внутрішні приміщення вищезазначних будівель 100 % 

забезпечені WiFi-покриттям.  

У звітному періоді взяття та реєстрація бюджетних зобов’язань проводяться 
відповідно до вимог нормативно-правових актів Державного казначейства України та 

заключних угод за процедурами, визначеними у Законі України «Про публічні 
закупівлі». З метою дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку в 

університеті створена і працює комісія з контролю зазначених питань. Протягом 

звітного періоду порушень договірної, трудової дисципліни не виявлено.  

Фінансове становище університету було стабільне.  
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, наказів 

Державного казначейства України, Наказів Міністерства охорони здоров’я України. 

Передача в оренду майна здійснюється лише за погодженням з МОЗ України та з 
метою покращання соціально-побутових умов проживання, навчання студентів та 

розміщення новітнього лікувально-діагностичного обладнання для надання медичних 
послуг пацієнтам університетських клінік.  

За результатами проведеної інвентаризації здійснюється планове списання 
морально та фізично застарілого майна і обладнання та оприбуткування раніше 
побудованого господарським способом нерухомого майна.  

За звітний період випадків крадіжок та пошкодження майна не встановлено.  

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.  

 Здійснювалась переатестація робочих місць підрозділів ОНМедУ за умовами 

праці відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р.  

№ 442.  

 Співробітникам університету виплачується матеріальна допомога при виході у 

щорічну відпустку та допомога від профспілкового комітету на лікування і 
покращання матеріального становища за окремими заявами.  

 Протягом звітного періоду 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, збо-

рів 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 
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Одеський національний медичний університет проводить своєчасно та в 
повному обсязі розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками 

та іншими організаціями, внески до Пенсійного фонду, розрахунки по податках, 

зборах та інших обов’язкових платежах, по заробітній платі та комунальних послугах.  
Кредиторська заборгованість із заробітної плати та виплатам академічних та 

соціальних стипендій студентам, аспірантам, докторантам станом на 01.07.2018 р. 

відсутня.  
3.14. Безумовне цільове використання бюджетних коштів; 

ліквідація та недопущення виникнення заборгованості 

по соціальних платежах та інших видах видатків по закладу 

Бюджетні кошти протягом першого кварталу 2018 р. використовувалися за 
цільовим призначенням, передбаченим кошторисом. Одеський національний 

медичний університет своєчасно протягом першого кварталу 2018 р. надавав до 

ГУДКСУ в Одеській області платіжні доручення щодо розрахунків 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 з 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 22.02.2018 р. (протокол № 7), 

згідно з аналізом ефективності застосування нового обладнання, заслухана 
інформація, що для покращання якості навчання та впровадження новітніх технологій 

співробітники кафедри акушерства і гінекології № 1 створили навчальний зал, де 
можна проводити брифінги для студентів, інтернів, курсантів з прямою трансляцією з 
операційної в режимі реального часу та HD-стандарту. Це також дозволяє проводити 

співробітникам веб-консиліуми за принципами телемедицини.  

3.16. Дотримання законності, проведення заходів щодо 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 чинного законодавства, у кожному структурному підрозділі 
створені і підтримуються умови для дотримання вимог техніки безпеки, охорони 

праці та пожежної безпеки. З цією метою проводяться поточні ремонти приміщень, 
здійснюється перевірка контурів заземлення, діелектричних засобів захисту, 

вентиляційних каналів тощо. Спільно з працівниками підрозділів МНС 

відпрацьовуються практичні дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах 

ОНМедУ.  

Приміщення кафедр головного навчального корпусу облаштовані єдиною 

системою відеоспостереження з метою упередження виникнення надзвичайних 
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ситуацій, крадіжок та хуліганства. За окремими планами забезпечується встановлення 
автоматичної пожежної сигналізації в приміщеннях ОНМедУ.  

Особи, які вперше зараховуються на посади, обов’язково вивчають інструкції з 
охорони праці та здають відповідні заліки. При підготовці до роботи у весняно-літній 

період особлива увага приділялася питанням протипожежної безпеки. Проводилися 
перевірки протипожежного стану приміщень навчальних корпусів та гуртожитків. Є 

необхідна кількість комплектів протипожежних рукавів, вогнегасників та проведено 
перезарядку наявних вогнегасників, приведено у відповідність з чинним 

законодавством інструктивні документи з питань пожежної безпеки.  

Згідно з угодами, проводиться робота із забезпечення додержання санітарних та 
протиепідемічних норм та правил.  

3.17. Апробація 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 наукових 
технологій та розробок здійснюється колективами науковців усіх кафедр 

університету. У рамках ESO-EAST (European stroke organization) project in Ukraine 

(проект Європейської організації з інсультів щодо поліпшення медичної допомоги та 

освіти в країнах Східної Європи) продовжується робота співробітників кафедри 

неврології у відкритій у квітні 2016 р. палаті інтенсивного спостереження на базі 
неврологічного відділення Центру реконструктивної та відновної медицини 

(Університетська клініка), яка щороку надає допомогу більше ніж 100 пацієнтам з 
інсультом. Співробітники кафедри неврології є членами міжнародних організацій 

ESO, WSO, ESSD, а також входять до складу керівних органів ESO-EAST Ukraine. У 

травні 2018 р. інсультна служба отримала престижну нагороду ESO-Angels Platinum 

Award за досягнення у впровадженні сучасних методів лікування гострих порушень 
мозкового кровообігу.  

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 з 
питань доказової медицини. Так, співробітники ОНМедУ взяли участь: у нараді з 
питань консультування та підтримки грудного вигодовування, організованій 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Швейцарія, м. Женева, 26-28 червня 
2018 р.; 

— у роботі міжнародної панелі експертів з розробки консенсусу щодо лікування 
атопічного дерматиту, ОАЕ, м. Дубай, 4-5 травня 2018 р.; 

— у нараді International Advisory Board, Міжнародний психоаналітичний 

університет, Німеччина, м. Берлін, червень 2018 р.; 

— у робочій групі з написання посібника під час 1st Meeting. 

Щорічно провідні науковці університету проводять тренінг-курси та майстер-

класи з новітніх діагностичних та лікувальних технологій, а також самі відвідують 

міжнародні тренінг-центри, оволодіваючи новими методами профілактичної 
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медицини та практичної охорони здоров’я.  
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.  

Міжнародна діяльність ОНМедУ спрямована на підвищення потенціалу 

університету як престижного навчального закладу в європейській системі освіти та 

охорони здоров’я, фахівці та випускники якого конкурентоспроможні у 

європейському та глобальному професійному середовищі.  
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. Основними 

напрямами міжнародної співпраці з іноземними освітніми закладами є генетична 

медицина, репродуктивні технології, онкологія, сімейна медицина, мініінвазивні 
втручання, перінатологія, ВІЛ-інфекція. Угодами передбачена участь науковців у 

спільних міжнародних проектах, поліпшення навчально-методичної роботи, обмін 

викладачами та студентами, адміністративна співпраця.  
У січні 2018 р. підписано Меморандум про взаєморозуміння із Університетом м. 

Піза (Італія). Передбачувані види співробітництва включатимуть деякі або всі 
наступні: обмін студентами, викладачами та співробітниками, організація спільних 

лекцій та семінарів, організація спільних дослідницьких проектів, полегшення 
допомоги та розвитку інших академічних заходів, які можуть мати спільний інтерес. 
У рамках підписаного Меморандуму планується участь групи студентів та інтернів 

ОНМедУ у стажуванні у літньому таборі (Італія, червень 2018 р.) В університеті з 
інформаційним докладом про літню школу «CardioLung 2018» в рамках 

співробітництва між ОНМедУ і Університетом м. Пізи виступив доцент кафедри 

пропедевтики внутрішніх хвороб і терапії Олійник Д. А., Україна, м. Одеса, 18 червня 
2018 р.  

9 лютого 2018 р. було підписано Меморандум про взаєморозуміння між 

Вюрцбурзьким Університетом Юлія Максиміліана (Німеччина) і ОНМедУ. 

Університети згодні співпрацювати у наступних галузях: обмін науковцями, 

викладачами і студентами безкоштовних відділень, впровадження та організація 

узгоджених занять, ведення спільних наукових проектів, організація міжнародних 

колоквіумів, регулярний обмін документальними публікаціями і учбовими 

матеріалами.  

13–15 лютого 2018 р. ректор ОНМедУ, академік Запорожан В. М. у ході 
робочого візиту в м. Зіген (Німеччина) відвідав клініку медичного університету. 

Підписано договір про співробітництво у часті, що стосується роботизованої хірургії. 
ОНМедУ стане першим медичним університетом України, який організував 

співробітництво з іноземною клінікою у цьому напрямку.  
Ректор ОНМедУ, академік Запорожан В. М. у ході робочого візиту в 

Гейдельберг (Німеччина) відвідав Центр раку і університетську клініку Гейдельберга 
(13–15 лютого 2018 р.). З університетською клінікою підписано договір про 
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можливість щорічного двостороннього обміну досвідом лікарів клінік Гейдельберга і 
ОНМедУ.  

Кафедра психіатрії та наркології у лютому 2018 р. заключила договір із 
Фрайбургзьким інститутом наукової психотерапії та Німецькою асоціацією 

діалектично-біхевіоральної терапії на проведення навчального курсу з діалектично-

біхевіоральної терапії (2018 — 2020 рр.) 
У ході відвідування ректором, ак. Запорожаном В. М. 26-го Європейського 

конгресу Європейської ради та Колегії акушерства і гінекології (26th European 

Congress of the European Board and College of Obstetrics and Gynecology), Франція, м. 

Париж, 8–10 березня 2018 р., була досягнута домовленість про співпрацю з EBCOG в 

напрямку акредитації програми навчання лікарів післядипломної освіти кафедри 

акушерства і гінекології ОНМедУ.  

21 травня 2018 р. в Одесі підписано Меморандум про взаєморозуміння з 
Саксенхаузен лікарнею у Франкфурті-на-Майні, Німеччина. Це співробітництво 

відкриває нові можливості для розвитку сучасної хірургії та відносин між двома 

країнами.  

21 травня 2018 р. делегація ОНМедУ відвідала університет TITU Maiorescu 

(Bucharest, Румунія). Підписано Меморандум про взаєморозуміння з метою 

встановлення партнерських відносин.  

18–20 червня 2018 р. ОНМедУ відвідав ректор Литовського університету наук 

про здоров’я (LSMU), директор кардіологічної клініки LSMU, президент Каунаськой 

обласної кардіологічної асоціації, член Європейського та Американського товариств 
кардіологів, професор Ремігіюс Жалюнас. Була досягнута домовленість про 

співпрацю в плані обміну фахівцями та проведення спільних наукових досліджень.  
В 2018 році кафедра філософії отримала грант Міжнародної студентської 

асоціації «Гілель» (Ізраїль) — освітній проект «Критичне мислення»; також грант на 
відвідування Літньої кардіологічної школи (Італія, м. Піза) і на відвідування 

Європейського кардіологічного конгресу отримали співробітники кафедри 

пропедевтики внутрішніх хвороб та співробітники кафедри мікробіології, вірусології 
та імунології для участі в ХХVI Міжнародному конгресі з психіатричної генетики 

(Великобританія, м. Глазго).  

Ректор забезпечив можливість онкохірургам кафедри хірургії № 4 з курсом 

онкології обмін досвідом Університетської клініки ОНМедУ на міжнародній 

конференції «Сучасні методи лікування в клінічній онкології», присвяченій 

проблемам канцероматозу очеревини, циторедуктивній хірургії та 

внутрішньочеревній гіпертермічній хіміоперфузії (HIPEC), яка пройшла 31 березня 
2018 р. у прямому ефірі Українського народного телебачення. Новітніми 

досягненнями у лікуванні обмінювалися кращі спеціалісти з клінік Греції та України.  

Під час роботи V науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Сучасні діагностичні та лікувальні підходи при ендометріозах» (Україна, м. Одеса, 
18–19 травня 2018 р.), організованої ОНМедУ разом з Асоціацією акушерів-
гінекологів України, були проведені прямі трансляції з операційних 

Багатопрофільного медичного центра ОНМедУ (Університетська клініка №1). Були 
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проведені онлайн-виступи з Туреччини — Baris Ata «Ендометріома, оваріальний 

резерв та фертильність», з Грузії — Арсен Гвенетадзе «Ендометріоз і безплідність у 

клінічній практиці: щастя успіху».  

Також співробітниками університету заплановано взяти участь у телемості з 
катетеризаційної лабораторії університетської клініки Лейпцига (Німеччина) 
«Кальциновані ураження», Україна, Одеса.  

Співробітники кафедри загальної та клінічної епідеміології та біобезпеки у 

рамках міжнародного договору з Республіканським науково-практичним центром 

епідеміології та мікробіології (Республіка Білорусь, м. Мінськ) проводять наукову 

роботу з вивчення етіологічної структури гастроентероколітів невстановленої 
етіології, що реєструються на території південних областей України (Миколаївської, 
Одеської, Херсонської), а науковці кафедри педіатрії № 1 розпочали виконувати 

міжнародну програму «Оцінка шумової забрудненості великих міст» спільно з SGS 

Ukraine. Також розпочато роботу над міжнародним проектом «Практики 

самопрезентації багатонаціонального міста в індустріальну та постіндустріальну 

добу» у рамках програми імені Ковальских Канадського інституту українських студій 

Альбертського університету (Канада, м. Едмон) викладачами кафедри філософії та 

біоетики.  

33 співробітники університету пройшли стажування в зарубіжних установах, 

серед яких: Університет економіки м. Краків, Польща; Республіканська клініка м. 

Каунас, Литва; Вест-Пфальська клініка, Німеччина, м. Кайзерслаутерн; госпіталь 
Матаро (Hospital de Mataro), Іспанія, м. Барселона; Університет м. Брайтон, 

Великобританія, м. Брайтон; клініка «Ponderas Academic Hospital», Румунія, м. 

Бухарест; університет ім. Рене Декарта м. Париж, Франція; університет ім. Дені 
Дідро, м. Париж, Франція; Ягеллонський університет (Польща, м. Краків); Wyższa 

Szkoła Biznesu — National-Louis University», Польща, м. Новий Сонч; Економічний 

університет, Польща, м. Стальова Воля; Центрі онкології, Польща, м. Люблін; United 

Eropean Gastroenterology Society, Австрії, м. Відень; Люблінський медичний 

університет (Uniwersytet medyczny w Lublinie), Польща, м. Люблін; Медичний 

університет м. Анкара, Туреччина, м. Анкара; неврологічне відділення міської лікарні 
м. Целле, Німеччина, м. Целле.  

Також 4 студенти та 1 інтерн пройшли стажування за кордоном: 

— у відділені нейрохірургії Kocaeli University Research and Application Hospital, 

Туреччина, м. Коджаелі, 1–31 серпня 2018 р.; 
— у відділенні торакальної та судинної хірургії Taipei Municipal Wan Fang 

Hospital, Taipei Medical University Hospital, Тайвань. м. Тайбей, 1–31 серпня 2018 р.; 
— у відділенні травматології Hospital Universitario Dr. Jose Eleuterio Gonzalez, 

Мексика, м. Монтерей, 1–31 серпня 2018 р.; у Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. 

Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Польша, м. Ряшів, 5–9 листопада 2018 р.; 

— у клініці хірургії Литовського університету наук здоров’я (Lithuanian 

University of Health Sciences), Литва, м. Каунас, 29.06–27.07.2018 р.  
44 співробітники пройшли навчання та взяли участь у тренінгах міжнародного 

рівня, серед організаторів яких були: Національна асоціація невідкладних медичних 
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технік США, Committee on Trauma of the American College of Surgeon, компанія 

Janssen Pharmaceutica NV, Belgium; Johns Hopkins University, USA; Університет Тарту 

(Естонія); Респіраторний експертний форум, Австрія, Відень; Пізанський університет 
(м. Піза, Італія); Dental Clinic Dr. Roger Ayyoub, Ізраїль, м. Карміель; Center for global 

health delivery — Dubai (Harvard medical school), ОАЕ, м. Дубаї; Агентство зменшення 
загрози (США, BLACK&VEATCH); Центр орофасціальних болей університета 
Кентуккі, США; Mayo Clinic Laboratories (США, м. Рочистер); компанія Iqvia, USA; 

компанія Novo Nordisk; провайдер безперервної медичної освіти Siyemi Learning 

(Велика Британія) та Група компаній МедЕксперт; ресурс edx. org. Instructor: Professor 

Erland Stevens, Chemistry Department, Davidson College, Davidson, NC; ресурс edx. org. 

Instructor: Professor Kaoru Yamanouchi, Department of Chemistry, School of Science, The 

University of Tokyo, та ін.  

97 співробітників взяли участь у наукових форумах за кордоном. Серед 
найголовніших наукових заходів, на яких було представлено результати наукової 
роботи університету: 18 Всесвітній конгрес з гінекологічної ендокринології, Італія, м. 

Флоренція, 7–10 березня 2018 р.; 26 Європейський конгрес Європейської ради та 
Колегії акушерства і гінекології, Франція, м. Париж, 8–10 березня 2018 р.; Global 

Gastroenterologists Meeting & 3
rd

 International Conference on Metabolic and Bariatric 

Surgery, Іспанія, Барселона, 15–16 березня 2018 р.; 

Мega Multispeciality Medical Award Conference «Multicon 2018», Індія, м. Бхопал, 16–

18 березня 2018 р.; Конгрес Європейської асоціації урологів, Данія, м. Копенгаген, 

16–20 березня 2018 р.; European Heart Rhythm Association Congress, Іспанія, м. 

Барселона, 18–20 березня 2018 р.; The 4th Global Retinal network Program Annual 

Meeting, Австрія, Відень, 14–15 квітня 2018 р.; Європейський кардіологічний конгрес 
— 2018, Словенія, м. Любляна, 19–21 квітня 2018 р.; 4th Congress of the Society of 

Endometriosis and Uterine Disorders, Італія, м. Флоренція, 26–28 квітня 2018 р.; 21 

Європейський конгрес з фізичної та реабілітаційної медицини, Литва, м. Вільнюс, 1–5 

травня 2018 р.; 8 Міжнародний конгрес з охорони здоров’я, Туреччина, м. Кушадаси, 

3–5 травня 2018 р.; 15-й конгрес Європейського товариства контрацепції та 

репродуктивного здоров’я «Планування сім’ї та контрацепція від підліткового віку до 

менопаузи», Угорщина, м. Будапешт, 9–12 травня 2018 р.; 4 конгрес Азіатсько–

Тихоокеанської асоціації реконструктивної хірургії, Туреччина, м. Анталія, 9-13 

травня 2018 р.; European renal association — European dialysis and transplantation 

association Congres), Данія, Копенгаген, 24–27 травня 2018 р.;  

26-й Міжнародний конгрес Європейської спільноти ендоскопічної хірургії, 
Великобританія, м. Лондон, 30 травня — 1 червня 2018 р.; Європейський конгрес з 
анестезіології та інтенсивної терапії, Данія, м. Копенгаген, 2–4 червня 2018 р.; IX 

Конгрес Європейської федерації пародонтології, Нідерланди, м. Амстердам, 20-23 

червня 2018 р.; Саміт з дослідницького досвіду в галузі фітомедицини, Іспанія, м. 

Пальма-де-Майорка, 2–3 липня 2018 р.; Конгрес Європейського товариства 
кардіології, Німеччина, м. Мюнхен, 25–29 серпня 2018 р.  

В Україні 169 співробітників ОНМедУ взяли участь у наукових форумах 
міжнародного рівня. Результати наукової роботи університету були представлені 
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серед інших на таких форумах: науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Доказові аспекти сучасного акушерства та гінекології», Україна, м. Київ, 16 

березня 2018 р.; у XVIII Міжнародній науковій конференції «Новітні чинники 

формування особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я», Україна, м. 

Київ, 21 березня 2018 р.; Міжнародній науково-практичній конференції «Ліки — 

людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів», 

Україна, м. Харків, 28-29 березня 2018 р.; ІІ міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських 
засобів», Україна, м. Харків, 28–29 березня 2018 р.; Конференції з міжнародною 

участю «Ophthalmic HUB», Україна, м. Київ, 30–31 березня 2018 р.; науково-

практичній конференції Асоціації з невідкладної кардіології з міжнародною участю 

«Актуальні питання невідкладної кардіології», Україна, Київ, 11–12 квітня 2018 р.; 

ХХІІІ Міжнародній науково-методичній конференції «Управління якістю підготовки 

фахівців», Україна, м. Одеса, 19–20 квітня 2018 р.; Сьомому міжнародному 

медичному конгресі «Впровадження сучасних досягнень у практику охорони здоров’я 
Украйни», Україна, м. Київ, 25–27 квітня 2018 р.; Міжнародній науково–практичній 

конференції «Сучасні технології реабілітаційної медицини», Україна, м. Київ, 25–27 

квітня 2018 р. (подяка ВАФК України); науково-практичній конференції з 
міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки», 

Україна, м. Вінниця, 10–11 травня 2018 р.; Міжнародному симпозіумі «Актуальні 
проблеми біофізичноі медицини», Україна, м. Київ, 16–18 травня 2018 р.; науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 

дерматоонкології», Україна, м. Київ, 18–19 травня 2018 р.; ХІV З’їзді офтальмологів 

України з міжнародною участю, Україна, м. Одеса, 23–25 травня 2018 р.; 
XVI Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології реабілітації в 

різних моделях організації охорони здоров`я», Україна, м. Одеса, 25–27 травня 2018 

р.; 3 Eastern European Pain Congrese, Україна, м. Київ, 7-9 червня 2018 р.  
Також 8 студентів та аспірантів ОНМедУ взяли участь у роботі та виступили з 

доповідями на видатних міжнародних науково-практичних конференціях.  

Колективи 11 кафедр університету проводять міжнародні наукові клінічні 
дослідження згідно наданої їм тематики.  

Кафедра фармацевтичної хімії продовжує роботу над дослідженням умов 

синтезу, будови, фізико-хімічних характеристик та карієспрофілактичної 
ефективності амонієвих гексафторосилікатів. Дослідження проводяться в рамках 
договору про співпрацю між ОНМедУ та Інститутом прикладної фізики АН 

Республіки Молдова (2012 — термін дії не обмежений).  

11 співробітників університету є членами редколегій журналів міжнародного 

рівня, серед яких: International Journal of Stroke (Official Journal of the world stroke 

organization), Austin Hepatology, USA, Journal of Respiratory Tract Deseases, Sans 

Publishing Group, USA, Офтальмологический журнал (SCOPUS), «Dermatovenerology 

and Cosmetology» (Scientific Journal, Dubai) та «Bioenergetics in Medicine and Biology» 

(Scientific Journal, Dubai) та ін.  
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5 співробітників є рецензентами зарубіжних журналів: “J. Fluorine Chemistry”. 

Міжнародний журнал, видавництво “Elsevier” (Нідерланди); «Health Problems of 

Civilization» видавництва «Termedia»; «F1000Research» видавництва «Faculty of 

1000»; «Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents» видавництва «Biolife»; 

«US Naval Institute Proceedings» та «Naval History» видавництва US Naval Institute; 

«Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures» видавництва «Elsevier»; 

«International Journal of Mechanical Sciences» видавництва «Elsevier» та ін.  

81 співробітник є членом зарубіжних та міжнародних організацій, серед яких: 

European society of Anaesthesiology, European society of intensive care medicine, Society 

of critical care medicine, World Federation of Societies of Anaesthesiologists, The 

European Pain Federation, World Stroke Organisation, Міждународна протиепілептична 
ліга, European Association of Young Neurologists and Trainees, ЮНІСЕФ, European 

Society of Cardiology, European Academy of Teachers in General Practice/Family 

Medicine, European Society of cataract and refractive surgeons, Європейська асоціація 

ендоскопічних хірургів, European Association of Pedagogues and Psychologists 

«Science», International Union of Basic and Clinical Pharmacology, Європейська 
асоціація гінекологів-ендоскопістів, Міжнародна асоціація акушерів-гінекологів, 
International Psychoanalytical Association та ін.  

3.19. Ефективне використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів,  

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

діагностичного та лікувально-профілактичного процесів.  

ОНМедУ має три університетські клініки — Багатопрофільний медичний центр 
(375 ліжок), Центр реконструктивної та відновної медицини (університетська клініка) 
— 182 ліжка, Офтальмологічний медичний центр (60 ліжок); загалом — 617 ліжок. 

Всі три центри сертифіковані за стандартом ISO 9001: 2015. В медичних центрах 

(університетських клініках) ОНМедУ здійснена організація навчально-науково-

лікувально-діагностичних комплексів, які діють на дорадчих засадах і забезпечують 
ефективне виконання завдань університетських клінік за основними напрямками їх 

діяльності. Навчально-науково-лікувально-діагностичний комплекс передбачає 
взаємодію профільної клінічної кафедри та відділення, а при необхідності інших 

підрозділів медичних центрів (університетських клінік) ОНМедУ. Завідувачі 
відповідних профільних кафедр здійснюють керівництво навчально-науково-

лікувально-діагностичними комплексами університетських клінік, координують 
роботу завідувачів відділень. За перше півріччя 2018 року в клініках ОНМедУ 

консультовано 20842 пацієнти, серед них 2785 сільських мешканців; проліковано 

10525 пацієнтів; прооперовано 4532 пацієнти; рецензовано 328 історій хвороб; 

проведено 27 виїздів в складі бригад Одеського обласного центру невідкладної 
допомоги в райони області.  

Головною метою діяльності університетських клінік 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 
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медичної допомоги.  

Консультативно-діагностичний процес та лікувально-профілактична робота 
співробітниками клінічних кафедр виконується на 45 клінічних базах м. Одеси та 1- в 

м. Миколаєві. Активно використовуються можливості Інтернету у лікувально-

діагностичному процесі, а також на клінічних кафедрах використовується сучасне 
обладнання.  

В першому півріччі 2018 року у відповідності з наказом МОЗ України № 174 від 

05.06.1997 р. «Про затвердження положення про клінічний лікувально-

профілактичний заклад охорони здоров’я» клініцистами кафедр на клінічних базах 

виконано наступний обсяг лікувальної роботи: 

— організовано і проведено 988 клінічних лікарняних конференцій; 

— рецензовано 3118 історій хвороб на клінічних базах кафедри; 

— рецензовано 248 історій хвороб за завданням міського департаменту ОЗ; 

— рецензовано 43 історії хвороб за завданням обласного департаменту ОЗ; 

— ведення хворих співробітниками кафедр — 42544, з них сільських жителів — 

8546; 

— проведено 126082 консультації, з них сільських жителів — 28753; 

— виконано 19352 оперативних втручань, з них 15634 першим хірургом, 3718 

другим хірургом; 

— виконано 271 виїздів по Центру екстреної медичної допомоги.  

За звітний період розроблено і впроваджено 59 нових методів діагностики і 
лікування.  

Введені до експлуатації клініко-біохімічна лабораторія та унікальна 
молекулярно-генетична лабораторія, обладнані надсучасним обладнанням, яке 
використовується для навчання студентів, що допомагає встановити пацієнтам 

правильний діагноз, дати обґрунтовані рекомендації для подальшого лікування і 
прогнозу перебігу захворювання. За звітний період в університетських клініках і на 
кафедрах ОНМедУ введено в експлуатацію загалом: 4 ультразвукових діагностичних 

системи експертного класу, 3 дефібрилятори, нервовій стимулятор, 4 наркозно-

дихальних апарати, 6 апаратів ЦІВЛ, 3 монітора пацієнта, 2 стола-вертикалізатора, 
бінокулярний офтальмоскоп, офтальмологічна хірургічна система, лазерна 
офтальмологічна система, оптичний когерентний 3D томограф, офтальмологічна 
система біометрії та топографії, периметр проекційний автоматичний АР-5000С, 

ультразвуковий офтальмологічний А/В сканер, 2 цифрових рентгенівських апарати, 

цифровий рентгенівський апарат типу С-арка, ультразвуковий скальпель, 
ультразвуковий літотриптор, уродинамічна стійка, реабілітаційна доріжка, 
функціональна стійка для відновлення рухової системи, апарат для ударно-хвильової 
терапії, апарат високотонової терапії, апарат локальної кріотерапії, апарат 
гіпертермічної внутрішньочеревної хіміоперфузії, апарат інтраопераційного 

нейромоніторингу, 4 ендоскопічних хірургічних стійкі, відеохоледоскоп, лазерний 

контактний літотриптор, лампа операційна з камерою та монітором, парогенератор, 4 

шприцеві насоси, апарат реґіонарної анестезії, артроскоп, остеоденситометр і багато 

іншого сучасного обладнання для діагностики і лікування різноманітної патології.  
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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.  

В першому кварталі 2018 року було завершено проведення капітального ремонту 

окремих внутрішніх приміщень гуртожитку № 3.  

Протягом січня — липня звітного року було продовжено проведення наступних 
ремонтних робіт: 

 — ремонтно-реставраційні роботи на фасадах будівлі-пам’ятки Анатомічного 

корпусу із заміною покрівельного покриття; 
 — капітальний ремонт окремих приміщень бібліотеки; 

 — капітальний ремонт внутрішніх приміщень та мереж комунікацій 3-го, 4-го 
поверхів нової лабораторії; 

 — ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівлі будівлі-пам’ятки корпусу 

гінекології та 2 хірургії БМЦ.  

У звітному періоді продовжено роботи з розробки науково-проектної 
документації по об’єктах ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням до 

сучасного використання будівель-пам’яток (трьох корпусів БМЦ). Також розпочато 

капітальний ремонт коридорів та сходових клітин будівлі гуртожитку № 4 та 

ремонтно-реставраційні роботи приміщень аудиторії і учбових кімнат кафедри 

пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії.  
Фахівцями підрядних організацій протягом січня — липня 2018 року проведено 

поточний ремонт приміщень спецради кафедри фізичної реабілітації, спортивної 
медицини, фізичного виховання і валеології та підпірних стін спортивного 

майданчика наступні. Також розпочато поточний ремонт частини приміщень кафедри 

пропедевтики педіатрії та асфальтового покриття господарського двору.  

Поряд з цим, з метою упередження аварійних ситуацій та безпечної експлуатації 
будівель університету проведено значний обсяг ремонтних робіт власними силами 

(господарським способом).  

Працівниками експлуатаційної служби університету відремонтовано окремі 
навчальні приміщення кафедр та господарські приміщення. Проведено заміну 

аварійних ділянок мереж теплопостачання, водопостачання і внутрішніх 

електромереж тощо.  

3.21. Виконання екологічної програми 

Триває виконання викладачами 3 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».  
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Співробітники кафедр університету спільно із студентською радою проводять 

заходи проти тютюнопаління: бесіди, лекції та використовують стендові доповіді 
тощо.  

Під час звітування за 2017 рік ректора Одеського національного медичного 
університету (05.04.2018 р.) Міністерством охорони здоров’я було надано низку 

зауважень, які були враховані, та надана додаткова досконала інформація до звіту про 

виконання контракту ректора.  
Впевнено вглядаючись в майбутнє, колектив університету має реальні плани 

покращання умов праці та поліпшення ефективності підготовки спеціалістів нової 
формації.  

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. Щоквартальний звіт 

про результати не передбачено контрактом 

  Звіт про результати діяльності, передбачені Контрактом (з 01.01.2018 р. по 

17.07.2018 р.) надано до МОЗ України в необхідний термін.  

Кількісні показники виконання умов контракту (розділ 3) ректором Одеського 

національного медичного університету у першему півріччі 2018 році 

№ 

з/п 
Показник 

Пункт 
контракту 

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; 

— інших навчально-методичних видань.  

3.1  

3 

3 

 

10 

19 

18 

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 

1136 

 

828 

66 

242 

3 Сума витрат: 
— на придбання навчального обладнання та меблів 
у 2018 р. в цілому; 

— на поповнення книжкового фонду бібліотеки,  

в тому числі навчальної літератури.  

3.1  

27,02 млн грн 

 

1680179 грн. 

 

950691 грн. 

4 Ліцензований обсяг прийому до закладу з кожної спеціальності: 
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Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Код та найменування 
спеціальності 

Пункт 
контр. 

Ліцензований 

обсяг 

Підготовка магістрів 

05 Соціальні та 
поведінкові 
науки 

053 Психологія 3.1 100 

22 Охорона 
здоров’я  

221 Стоматологія 3.1 300 

22 Охорона 
здоров’я  

222 Медицина 3.1 1500 

22 Охорона 
здоров’я  

226 Фармація 3.1 250 

Підготовка докторів філософії 

22 Охорона 
здоров’я  

221 Стоматологія 3.1 10 

22 Охорона 
здоров’я  

222 Медицина 3.1 40 

22 Охорона 
здоров’я  

226 Фармація 3.1 5 

Підготовка бакалаврів Денна Заочна 

1301 Соціально- 

політичні науки 

6.030103 Практична 
психологія 

3.1 50 25 

1201 «Медицина» 

Підготовка спеціалістів — магістрів 

1201 Медицина 7.12010001 

8.12010001 

Лікувальна 
справа 

3.1 975 

25 

 

1201 Медицина 7.12010002 

8.12010002 

Педіатрія 3.1 175 

25 

 

1201 Медицина 7.12010003 

8.12010003 

Медико-

профілактична 
справа 

3.1 100 

10 

 

1201 Медицина 7.12010005 

8.12010005 

Стоматологія 3.1 175 

25 

 

1202 Фармація 7.12020101 

8.12020101 

 

Фармація 3.1 100 200 

25 

Прийнято на навчання — дані надано у зв’язку з тим, що основна робота була проведена 
до 20.07.2018 р., а наказ був у серпні 2018 р.  

Спеціальність За держ. 

замовленням 

За контрактом Всього 

Вітчизняні 
громадяни 

Іноземні 
громадяни 

222 Медицина 233 186 Прийом 

розпочався 
01.08.18 
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221 Стоматологія 2 63 —  

226 Фармація (денна 
форма) 
Фармація 

(заочна форма) 

— 75 

 

121 

— — 

0301 Психологія 
(денна форма) — 

бакалавр 
Психологія (заочна 
форма) — бакалавр 

— 31 

 

 

8 

 

—  

0301 Психологія 
(денна форма) — 

магістр 

Психологія (заочна 
форма)- магістр 

 16 

 

 

15 

  

 

Всього: 

    

5 Середньорічний контингент: 
— студентів 

— курсантів (бюджет/контракт) 
— інтернів (бюджет/контракт) 

 

3.8 

 

91173 

294,5/152,4 

362,3/268,6 

6 Виконання (в абсолютних числах та у відсотках до 

плану) за рік плану підготовки: 

— докторів наук 

— кандидатів наук 

3.8  

4 (100 %) 

20 (69 %) 

 

7 

Ефективність аспірантури 3.4 83 % 

8 Ефективність докторантури (для закладів, де вона 
існує) 

3.4 — 

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  

 

 

147 (11,79 %) 

596 (47,79 %) 

504 (40,42 %) 

10 Кількість науково-педагогічних працівників 
закладу, які протягом звітного року підвищили 

свою кваліфікацію (в абсолютних числах та у 

відсотках до загальної їх кількості) 

3.8 219 (17,6 %) 

11 Кількість «конкурсних» науково-дослідних робіт, 
які виконуються у закладі 

3.8 6 

12 Обсяг державного фінансування науково-дослідних 

робіт, які виконуються у закладі 
3.3 399,8 тис. грн. 

13 Обсяг досліджень на госпрозрахункових засадах 3.3 945,74 тис. грн. 
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14 Кількість об’єктів, які протягом звітного року 

відремонтовано капітально.  

Обсяг фінансових витрат на зазначені роботи.  

3.3 5 

 

13167,46 тис. 
грн. 

15 Обсяг бюджетного фінансування закладу (тис. грн.) 3.3 48140,50 

тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор 


