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Міністерство охорони здоров'я України 

Державному секретарю 

Янчуку А.О. 

_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

01601 м. Київ, вул. М. Грушевського, 7 

 

Надсилаю звіт про виконання умов контракту № 779 від 9 квітня 

2014  р., укладеного зі мною за розділом 3 – «Обов’язки керівника», за 2018 

рік. 

3.1. Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних 

стандартів освіти, підготовка фахівців відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня за державними освітніми програмами в галузі 

вищої медичної та фармацевтичної освіти згідно з ліцензіями Державної 

акредитаційної комісії  

Навчально-виховний процес в УМСА організований відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указів Президента України 

від 25.06.2013 р. № 344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року», від 30.09.2010 р. № 926/2010 «Про заходи 

щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Положення про 

організацію освітнього процесу в Українській медичній стоматологічній 

академії» на 2018/2019 н. р.», ухваленого, зі змінами, рішенням вченої ради 

академії №2 від 17.10.2018 р.  

Відповідно до відомостей щодо провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти УМСА виконує свою освітню діяльність за трьома напрямами: 221 

«Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». Академія готує фахівців за 

такими напрямами: 22 «Охорона здоров’я» – рівні «магістр», «молодший 

спеціаліст»; 1201 «Медицина» – рівні «спеціаліст», «молодший спеціаліст»; 22 

«Охорона здоров’я», «Фармація, промислова фармація», «Фармація» – рівень 

«молодший спеціаліст»; 1202 «Фармація» – рівень «молодший спеціаліст».  
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Академія забезпечує підготовку фахівців у інтернатурі (первинна 

післядипломна спеціалізація) в галузі знань 1201 «Медицина» – 450 осіб. 

Проводиться підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами 

підготовки, спеціальностями лікарів, медичних сестер і зубних техніків (цикли 

спеціалізації, стажування, тематичне вдосконалення, передатестаційні цикли) – 

3600 осіб; підготовка громадян України в клінічній ординатурі – 50 осіб; 

підвищення кваліфікації лікарів за базовими напрямами – 1300 осіб. 

В академії функціонує відділення з підготовки до вступу  в заклади вищої 

освіти громадян України й іноземних громадян. 

26 вересня 2018 року УМСА успішно пройшла наглядовий аудит щодо 

«Системи управління якістю. Вимоги» й отримала сертифікат системи 

менеджменту якості (стандарт ДСТУ ISO 9001:2015), що свідчить про 

відповідність міжнародним вимогам надання освітніх послуг навчальним 

закладом, пов’язаних із одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних 

вимог до молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра, у т.ч. для іноземних 

громадян, а також підготовки науково-педагогічних кадрів. Академія 

продовжує впроваджувати, підтримувати і вдосконалювати систему 

менеджменту та контролю якості надання освітніх послуг.  

 З метою забезпечення якості навчання й оприлюднення його результатів в 

УМСА запроваджена і вдосконалюється інформаційна система обліку і 

моніторингу відвідування занять та успішності студентів – «Електронний 

журнал успішності»,  система електронного відпрацювання студентами 

пропущених занять, яка створила об’єктивні  умови для відпрацювання 

студентами академічної заборгованості в зручний для них час.  

Протягом 2018 року  «Електронний  журнал» відвідали 1555516 

унікальних користувачів із 98 країн світу. Переглянуто 8287338 сторінок, 

середній час активного перебування користувача в журналі  – 5 хвилин 1 

секунда. Загальна кількість переходів із сайту академії – 556713.   

Медичний факультет №1 

Станом на 01.01.2019 р. на факультеті навчаються 1669 студентів 

(бюджетна форма навчання – 1191; контрактна форма навчання – 478). 

Протягом року: переведено з контрактної на бюджетну форму навчання – 15; 

надано академічних відпусток – 18 студентам. 

Відповідно до «Положення про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади» у визначені терміни на всіх кафедрах, закріплених за медичним 

факультетом № 1, був проведений I етап олімпіади, переможці якого взяли 

участь у II етапі олімпіади. Згідно з наказом МОН України №902 «Про 

підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н. р.» від 13.08.2018 

р. студенти УМСА отримали 7 призових місць: Гичак П.О. (2 місце, навчальна 

дисципліна «Онкологія»; 3 місце, навчальна дисципліна «Оперативна хірургія 

та топографічна анатомія»); Кір’ян Є.П. (2 місце, навчальна дисципліна 

«Фармакологія»); Зезекало Є.О. (3 місце, навчальна дисципліна «Акушерство та 

гінекологія»); Островський В.Л. (3 місце, навчальна дисципліна «Внутрішня 

медицина»); Сенько Г.І. (3 місце, навчальна дисципліна «Соціальна медицина 

та організація охорони здоров’я»); Цибенко Д.С. (3 місце, навчальна 

дисципліна «Медична психологія»). 
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Право на міжнародну академічну мобільність реалізовано студенткою 3 

курсу Безкоровайною А.О. в Університеті Аристотеля м. Солоніки (Греція). 

Відповідно до листа МОЗ України від 26.04.2018 р. №11.2.-10/10780 «Про 

працевлаштування випускників 2018 року, які навчалися за державним 

замовленням» 11.05.2018 р. було проведено засідання Комісії зі сприяння 

працевлаштування випускників 2018 року, які навчалися за державним 

замовленням і звернулися з відповідною заявою до адміністрації (усього 

розглянуто 187 заяв). У працевлаштуванні цих випускників було враховано 

наявні вакантні посади, подані структурними підрозділами з питань охорони 

здоров’я обласних (Київської міської) державних адміністрацій до УМСА, і 

гарантійні листи керівників закладів охорони здоров’я щодо їх 

працевлаштування.  

Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» 

на 3 курсі медичного факультету проведено 26 червня 2018 р. У тестуванні 

взяли участь 395 студентів, середній відсоток правильних відповідей на курсі 

склав 67,6%, національний показник –71,1%. Не склали іспит 97 студентів, що 

становить 24,56 % (національний показник  – 19,1 %). 26 студентів після двох 

перескладань не мали позитивного результату і були відраховані з числа 

студентів УМСА.  

25 травня 2018 року відбувся стандартизований тестовий ліцензійний  

іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» як складова державної атестації 

студентів. До складання ліцензійного інтегрованого іспиту було залучено 

всього 269 студентів випускного курсу і 7 осіб, які складали «Крок 2. Загальна 

лікарська підготовка» повторно.  Середній бал на курсі – 78,4 %. У 2018 році на 

медичному факультеті стандартизований тестовий державний іспит «Крок 2» 

не склали 11 студентів (4 з них повторно), що становить 4,09 % (національний 

показник  – 4,4%).  

Дані про складання ліцензійних іспитів «Крок 1. Загальна лікарська 

підготовка» і «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» наведені в табл. 1.  

Таблиця  1 

Результати складання ліцензійних іспитів  

«Крок 1. Загальна лікарська підготовка» 

 і «Крок 2. Загальна лікарська підготовка»  
Ліцензійний 

іспит 
Рік Складали 

(к-ть осіб) 
Склали 

(к-ть 

осіб) 

С
ер

ед
н

ій
 

п
о

к
аз

н
и

к
 

те
ст

у
 (

%
) 

Н
ац

іо
н

ал
ь
н

и
й

 

п
о

к
аз

н
и

к
 (

%
) Кількість студентів, 

які не склали іспит 

абс. (%) середній 
показник 

по Україні 

(%) 

Крок 1 2017 259 213 71,1 71,3 46 17,76 18,4 

2018 395 298 67,6 71,1 97 24,56 19,1 

Крок 2 2017 237 230 78,7 77,8 7 2,95 4,8 

2018 269 258 78,4 - 11 4,09 4,4 

 

Державну атестацію проведено у формі комплексного практично-

орієнтованого державного іспиту відповідно до “Положення про організацію та 

порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих 



5 

 

навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки 

“Медицина”, затвердженого наказом МОЗ України № 53 від 31.01.2005 р. 

Загальні результати державних іспитів серед студентів медичного 

факультету №1 наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Зведені дані за підсумками складання державної атестації 

студентами, які навчалися  за спеціальністю «Лікувальна справа»  

Н
ав

ч
ал

ь
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и
й

 р
ік

 

К
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іс

ть
 с

ту
д
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у
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о
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о
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А

 

Склали іспити  

С
ер

ед
-

н
ій

 б
ал

 

 

У тому числі 

У
сь

о
го

 

тільки 
на  «5» 

отримали 

диплом з 
відзнакою 

на «5» 
 і «4» 

на «5», 
«4», «3» 

тільки 
на «3» 

отримали 
«2» 

 к-ть % к-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
2017 234 235 235 37 15,74 20 8,55 128 54,47 54 22,98 16 6,81 0 0 4,05 
2018 263 263 263 41 15,59 21 7,98 154 58,56 57 21,67 11 4,18 0 0 4,09 

 

Зауваження та пропозиції голови ДЕК і план заходів щодо їх реалізації 

обговорені на засіданнях вченої ради академії та факультету. 

Медичний факультет №2 

На 01.01.2018 р. на медичному факультеті №2 навчалися 448 студентів: 

243 – бюджетна форма навчання, 205 – контрактна форма навчання (2 – 

академічні відпустки).  За 2018 рік відраховані 144 студенти: 21 – за власним 

бажанням (4 – бюджетна форма навчання, 17 –  контрактна форма навчання), 25 

– за невиконання навчального плану (4 – бюджетна форма навчання, 21  –  

контрактна форма навчання);  97 переведені на медичний факультет №1 (63 – 

бюджетна форма навчання, 34 –контрактна форма навчання), 1–переведений у 

інший заклад вищої освіти (1 – контрактна форма навчання). 

25 травня 2018 року в академії  проведено стандартизований ліцензійний 

тестовий державний іспит “Крок 2. Загальна лікарська підготовка” за участі 

співробітників Центру тестування МОЗ України. Стандартизований ліцензійний 

тестовий державний іспит “Крок 2. Загальна лікарська підготовка” складали 52 

студенти; 3 студенти (5,7%) не набрали необхідної кількості балів і не склали 

іспит. Загальний середній бал на курсі – 77,5 бала. 

26 червня 2018 року в академії було проведено стандартизований 

ліцензійний тестовий державний іспит “Крок 1. Загальна лікарська підготовка” 

за участі співробітників Центру тестування МОЗ України. До тестування було 

залучено 54 студентів III курсу  медичного факультету №2; 9 студентів (16,6%) не 

набрали необхідного відсотка правильних відповідей і після двох перескладань 

були відраховані. Загальний середній бал на курсі – 65,2 бала.  

Узагальнені дані про результати складання стандартизованого ліцензійного 

державного іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» і стандартизованого 

ліцензійного державного іспиту “Крок 2. Загальна лікарська підготовка” 

представлені у зведеній табл.3.  
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Таблиця 3 

Результати складання ліцензійних екзаменів «Крок 1», «Крок 2» 

(медичний факультет № 2) 
Ліцензійний 

іспит 

(факультети) 

Рік Скла-

дали 

Склали Середній 

показник 

(%) 

Націо-

нальний 

показник 

Не 

скла-

ли 

Кількість 

тих, які  

не 

склали, 

на 100 

осіб, які 

складали 

Кількість 

студентів, 

які не 

склали 

іспит (у % 

по 

Україні) 

Крок 1 2017 53 51 65,2 71,3 2 3,7 18,4 

2018 54 45 64,8 71,1 9 16,6 19,1 

Крок 2 2017 56 52 75,6 77,8 4 7,1 4,8 

2018 52 49 77,5 78,8 3 5,7 4,4 

 

Загальні результати державних іспитів серед студентів медичного 

факультету №2  представлені в табл. 4.  

Таблиця  4 

Загальні результати державних іспитів  

серед  студентів медичного факультету №2 
Рік 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ст
у
д
ен

ті
в
 н

а 

в
и

п
у
ск

н
о
м

у
 

к
у
р
сі

 Д
В

І 
 

Д
оп

ущ
ен

о
 д

о
 

ск
л
ад

ан
н

я 

Д
В

І 

 

Кількість випускників, які склали іспити  

С
ер

ед
н
ій

 

б
ал

 

 

тільки на 

“5” 

отримали 

диплом з 

відзна-

кою 

на “5” і “4”, 

тільки на 

“4” 

на змішані 

оцінки: 

“5”, 

“4”, “3” 

тільки на 

“3” 

отримали 

“2” 

абс. 

 

% 

 

абс. 

 

% 

 

абс. 

 

% 

 

абс. 

 

% 

 

абс. 

 

% 

 

абс. 

 

% 

 

 

 2017 56 56 4 7,14 - - 34 60,71 16 28,57 1 1,79 1 1,79 4,02 

2018 49 49 5 10,20 1 0,49 35 71,43 7 14,29 2 4,08 0 0 4,03 

 

Стоматологічний факультет 

На початку 2018 року на стоматологічному факультеті навчалися 1485 

студентів (із них 8 осіб перебувають у академічній відпустці). Протягом року 

відраховано 132 студентів: за власним бажанням – 21; за невиконання 

навчального плану – 33; за порушення правил внутрішнього розпорядку – 1; як 

такі, що не уклали угоду з оплати і не приступили до занять, – 2; які не склали 

ліцензійний іспит «Крок 1. Стоматологія» – 59; які не склали ліцензійний іспит 

«Крок 2. Стоматологія» – 16. Переведено і поновлено на стоматологічний 

факультет з інших ЗВО 25 студентів. 

За підсумками других етапів олімпіад згідно з наказом МОН України від 

13.08.2018 р. №902 «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 

2017/2018 навчального року» серед студентів стоматологічного факультету 

призові місця здобули: 

1. Скрипник М. І. – І місце зі спеціальності «Стоматологія»; 

2. Хижняк В. В. – ІІ місце зі спеціальності «Стоматологія»; 

3. Самарчук В. В. – ІІІ місце з дисципліни «Латинська мова та медична 

термінологія»; 

4. Чабаненко А. С. – ІІІ місце з дисципліни «Фізіологія». 
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Право на міжнародну академічну мобільність реалізовано студентами 4 

курсу Кас’яновою В. Г. і Топуз К. А. в університеті Поля Сабатьє (м. Тулуза, 

Франція). 

20 лютого 2018 року представники ДО «Центр тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і 

«Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» провели ліцензійний 

іспит «Крок 1. Стоматологія». У тестуванні взяли участь 313 студентів. 134 

студенти (42,81%), 1 із яких бюджетної форми навчання, не склали іспит із 

першого разу (за середнього показника по Україні 42,7%). З них 72 студенти 

склали іспит із другої спроби. З третьої спроби іспит не склали 59 студентів (усі 

– контрактної форми навчання), які були відраховані з академії. Середній 

відсоток правильних відповідей склав 61,1% за національного показника 60,8%. 

31 травня 2018 року представниками ДО «Центр тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і 

«Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» було проведено 

ліцензійний іспит «Крок 2. Стоматологія». У тестуванні взяли участь 311 

студентів 2018 року випуску, з яких два студенти навчалися повторно, оскільки 

двічі не набрали прохідного бала, і 13 студентів, які не склали іспит у 2017 році. 

Ліцензійний іспит не склали 16 осіб (4,9%), 5 із яких – повторно, за середнього 

показника по Україні 9,5%. Середній відсоток правильних відповідей склав 

77,5%  за національного показника  77,1%. 

Дані щодо складання ліцензійних іспитів «Крок 1. Стоматологія» і «Крок 

2. Стоматологія» подано в табл. 5. 

Таблиця 5 

Результати складання ліцензійних іспитів 

«Крок 1. Стоматологія» і «Крок 2. Стоматологія» 
Іспит Рік Складали 

(к-ть осіб) 
Склали 

(к-ть осіб) 
Середній 
показник 

(%) 

Націо-
нальний 

показник 

(%) 

Кількість студентів, 
які не склали іспит 

абс. (%) 

середній 

показник 

по Україні (%) 

Крок 1 
2017 273 183 66,4 63,7 90 33,0 34,6 

2018 313 179 61,1 60,8 134 42,8 42,7 

Крок 2 
2017 265 249 80,5 77,1 16 6,0 9,2 

2018 324 308 77,5 – 16 4,9 9,5 

 

Наказом ректора академії №240-у від 21 травня 2018 р. до державної 

атестації було допущено 312 вітчизняних студентів 5 курсу. Усі вони повністю 

виконали навчальний план і програму та склали семестрові заліки й підсумкові 

модульні контролі, передбачені навчальним планом. 

Узагальнені результати складання практично-орієнтованого державного 

випускного іспиту подано в табл. 6. 
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Таблиця 6 

Загальні результати практично-орієнтованого державного іспиту 

на стоматологічному факультеті 
Р

ік
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 с

ту
д
ен

ті
в 

н
а 

ви
п

у
ск

н
о
м

у
 к

у
р
сі

 

Д
о

п
у

щ
ен

о
 д

о
 

ск
л
ад

ан
н

я
 і

сп
и

ті
в
 Кількість випускників, які склали іспити 

С
ер

ед
н

ій
 б

ал
 

тільки на 
«5» 

з них 
отримали 

диплом з 

відзнакою 

на 
«5», «4», 
тільки на 

«4» 

на змішані 
оцінки 

«5», «4», 

«3» 

тільки на 
«3» 

отримали 
«2» 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

2017 260 260 50 19,23 12 4,62 127 48,85 49 18,85 33 12,69 1 0,38 

 

4,06 

 

2018 312 312 53 16,99 13 4,17 177 56,73 54 17,31 28 8,97 – – 

 

4,09 

 

 

 

Факультет підготовки іноземних студентів 

 У 2018 році на навчання в УМСА було зараховано 606 іноземців: 

 на перший курс – 480 студентів (301 – англомовна форма навчання), 

o 189 – на спеціальність «Стоматологія»,  

o 291 – «Медицина», 

o 2 – медичний коледж;  

 підготовче відділення – 96; 

 клінічні ординатори – 28. 

Станом на 2018 р. на факультеті підготовки іноземних студентів 

навчалися 1221 студент, із яких 428 – англійською мовою. Протягом року  

відраховано 191 іноземцця (без урахування випускників), із яких 102 – за 

невиконання навчального плану, 82 – за порушення правил внутрішнього 

розпорядку, 1 – переведено до інших навчальних закладів України, 6 – за 

власним бажанням. 

На початок звітного періоду на факультеті за спеціальністю 

«Стоматологія» навчалися 581 іноземець, у тому числі 122 – англійською 

мовою; за спеціальністю «Лікувальна справа» – 640, у тому числі 306 –

англомовної форми навчання.  

Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу іноземні 

студенти курсу, які навчаються за спеціальностями «Стоматологія» і 

«Медицина», склали ліцензійні інтегровані іспити «Крок 1» та «Крок 2. 

Стоматологія». Узагальнені результати складання ліцензійних іспитів «Крок 1» 

і «Крок 2» спеціальностей «Стоматологія» і «Загальна лікарська підготовка» 

представлено у зведеній табл. 7.  
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Таблиця  7 

Результати складання ліцензійно-інтегрованих іспитів  

«Крок 1,2» (факультет  підготовки іноземних студентів) 

Іспит Рік Складали Склали 

Середній 

показник 

тесту% 

Кількість студентів, які не 

склали іспит 

абс. % 
по 

Україні% 

Крок 1. 

ЗЛП 

рос. 
2017 39 37 50,3 2 5,1 72,7 

2018 44 26 50,8 18 40,9 40,9 

англ. 
2017 31 29 59,8 2 6,5 44,8 

2018 54 53 57,3 1 1,9 1,8 

Крок 1. 

Стом. 

рос. 
2017 48 38 47,8 10 20,8 74,0 

2018 58 16 39,2 42 72,4 85,4 

англ. 
2017 12 12 51,8 - 0 58,8 

2018 18 3 39,7 15 83,3 87,3 

Крок 2. 

ЗЛП 

рос. 
2017 26 23 76,2 3 11,5 27,3 

2018 33 30 72,6 3 9,1 9 

англ. 
2017 21 18 70,3 4 19 14,2 

2018 24 16 63 8 33,3 33,3 

Крок 2. 

Стом. 

рос. 
2017 41 34 70,8 7 17,1 32,1 

2018 80 61 68,2 19 23,8 32,6 

англ. 
2017 15 10 62,6 5 33,3 25,0 

2018 19 17 71,2 2 10,5 24,7 

 

До державної атестації з фаху “Стоматологія” в поточному році було 

допущено 94 іноземців.  

До державної атестації з фаху “Лікувальна справа” було допущено 54 

іноземців. Усі студенти-іноземці склали державні іспити на задовільні оцінки. 

Студенти, які не склали «Крок 2» на практично-орієнтованому іспиті, отримали 

оцінку «задовільно» з усіх дисциплін, лише один студент отримав 

«незадовільно» з хірургічного профілю. 

 Загальні результати підсумкової атестації випускників наведено в табл. 8 

і табл. 9 

Таблиця  8 

Загальні результати практично-орієнтованого іспиту серед іноземних 

студентів за спеціальністю «Стоматологія» за 2018 рік 

Рік 

 

 

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

ст
у
д

ен
ті

в 
 Кількість випускників, які склали іспити 

 

С
ер

ед
н
ій

 

 б
ал

 тільки 

на “5” 

отримали 

диплом з 

відзнакою 

на «5» і «4», 

тільки на «4» 

на змішані 

оцінки: “5”, 

“4”,”3” 

тільки на 

«3» 

отримали 

«2» 

абс. 

 

% 

 

абс. 

 

% 

 

 

абс. 

 

% 

 

абс. 

 

% 

 

абс. 

 

% 

 

абс. 

 

% 

 

 

 2017 52 6 11,54 - - 11 30,77 12 23,08 17 32,69 1 1,92 3,67 

2018 94 9 9,57 2 2,13 31 32,98 25 26,6 29 30,85 - - 3,69 
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Таблиця  9 

Загальні результати практично-орієнтованого іспиту серед іноземних 

студентів за спеціальністю «Лікувальна справа» за 2018 рік 
Н

ав
ч
ал

ь
н

и
й

 

р
ік

 

Д
о
п

у
щ

ен
о
 

д
о
 с

к
л
ад

ан
н

я
 

Д
А

 

Склали іспити  

С
ер

ед
-н

ій
 

б
ал

 У тому числі 
тільки 
на  «5» 

отримали 

диплом                        

з відзнакою 

на «5» 
 і «4» 

на «5», 
«4», «3» 

тільки 
на «3» 

отримали 
«2» 

2017 46 3 

(6,52%) 

1 

(2,17%) 

23 

(50,0%) 

9 

(19,57%) 

 

11 

(23,91%) 

0 

 

3,83 

2018 54 5 

(9,26%) 

0 26 

(48,15%) 

14 

(25,93%) 

8 

(14,81%) 

1 

(1,85%) 

3,81 

 

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 

У 2018 році в очній частині інтернатури навчалися 975 лікарів-інтернів за 

20 фахами (у 2017 р. – 819 лікарів-інтернів за 21 фахом), із них 644 медичного 

профілю (у 2017 р. – 563) і 331 стоматолог (у 2017 р. – 256). За бюджетом 

навчалися 477 лікарів-інтернів (у 2017 р. – 417), за контрактом – 498 лікарів-

інтернів (у 2017 р. – 402). 

Відповідно до наказів МОЗ України від 20.11.2006 р. №762 і №763 

ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» і «Крок 

3. Стоматологія» затверджено як складову частину державної атестації при 

присвоєнні кваліфікації лікаря-спеціаліста.  

Іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» 27 березня 2018 р. 

складали 204 лікарі-інтерни медичного профілю 1-го року навчання (у 2017 р. – 

201). Середній бал ліцензійного іспиту – 77% (у 2017 р. – 84,5%). Не склали – 

29 (14,2%)  (у 2017 р. – 12 (5,6%). 

Іспит «Крок 3. Стоматологія» 27 березня 2018 року перескладали  

20 лікарів-інтернів стоматологічного профілю 2-го року навчання. Середній бал 

ліцензійного іспиту – 50,8%. Не склали – 19. 

Іспит «Крок 3. Стоматологія» 6 листопада 2018 р. складали 150 лікарів-

інтернів стоматологів 2-го року навчання (у 2017 р. – 138), не склали – 30  

(у 2017 р. – 20). Середній бал ліцензійного іспиту – 75,4% (у 2017 р. – 77,2%). 

Іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» 6 листопада 2018 р. 

перескладали 32 лікарі-інтерни медичного профілю 2-го року навчання. 

Середній бал ліцензійного іспиту – 69,1%. Не склали – 14. 

Державну атестацію лікарів-інтернів на визначення знань і практичних 

навичок проведено у відповідні терміни. 

– 25-30 січня 2018 р. – державними атестаційними комісіями, 

затвердженими спільним наказом ректора УМСА і директора ДОЗ Полтавської 

облдержадміністрації від 11 січня 2018 р. №22/29-пд. Атестації підлягали  

39 лікарів-інтернів медичного профілю. Атестувалися 36 лікарів-інтернів, із них 

навчалися за бюджетом 21,за контрактом – 15. Середній бал атестації – 4,3 (у 

січні 2017 р. – 4,18).  

– 18-25 червня 2018 р. – державними атестаційними комісіями, 

затвердженими спільним наказом ректора УМСА і директора ДОЗ Полтавської 
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облдержадміністрації від 31.05.2018 №567/273-пд. Голови атестаційних комісій 

затверджені МОЗ України (лист МОЗ України від 02.04.2018 р.). Атестації 

підлягали 147 лікарів-інтернів медичного профілю і 118 лікарів-інтернів 

стоматологів, із них навчалися за бюджетом – 97 інтернів медичного профілю і 

6 – стоматологічного профілю; за контрактом – 50 медичного профілю і 112 

стоматологічного профілю. Атестувалися 147 інтернів медичного профілю і 118 

інтернів-стоматологів. Середній бал атестації – 4,2 (у червні 2017 р.– 4,2). 

У 2018 році на базі кафедр академії підвищили свій фаховий рівень 2734 

лікарі (у 2017 р. – 2404). 

Усього навчалися: на передатестаційних циклах – 1107 лікарів, 

тематичного удосконалення – 877, спеціалізації – 361, стажування – 389 лікарів 

(у 2017 р. – 953, 835, 334 і 282 відповідно). 

За поточний період усі лікарі-інтерни і лікарі-курсанти взяли активну 

участь у конференціях, проведених на базі УМСА.  

 

Медичний коледж 

У медичному коледжі академії функціонують медичне і фармацевтичне 

відділення, які проводять підготовку за спеціальностями 223 

«Медсестринство», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація». 

Загальний контингент студентів на 01.12. 2018 р. налічує 527 осіб.  

 Медичне відділення: 

- спеціальності 223 «Медсестринство» і 5.12010102 «Сестринська 

справа» – 98 осіб (із них 4 іноземні студенти); 

- спеціальність 221 «Стоматологія» – 92 особи (з них 3 іноземні 

студенти).   

 Фармацевтичне відділення: 

- спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» і 226  

«Фармація»  – 337 студентів (із них 193 заочної форми навчання). 

Державна атестація випускників залежно від спеціальності     відбувалася    

13-26 червня 2018 року.  

У цілому державна кваліфікаційна комісія оцінила рівень теоретичної і 

практичної підготовки випускників спеціальностей  5.12010102 «Сестринська 

справа» (кваліфікація «сестра медична»), 5.12010106 «Стоматологія 

ортопедична» (кваліфікація «технік зубний») і 5.12020101 «Фармація» 

(кваліфікація «фармацевт») як такий, що повністю відповідає вимогам 

кваліфікаційних характеристик цих спеціальностей. 

 

Навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян 

Навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян – 

адміністративно-навчальна структурна одиниця академії. Центр має власний 

кошторис, який розробляється планово-фінансовим відділом академії.  

Навчальний процес забезпечують викладачі, які мають спеціальну фахову 

підготовку і багаторічний досвід роботи з іноземцями на початковому етапі. 

Протягом 2018 року на підготовчому відділенні навчалися 187 осіб, із них 

30 осіб проходили курс інтенсивної мовної підготовки. Вступили на 1 курс 

академії 66 слухачів, продовжують навчання на підготовчому відділенні – 96. 
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 Випускники відділення, які працюють лікарями в різних країнах, за 

підтримки викладачів проводять профорієнтаційну роботу, пропагують 

навчання в УМСА серед своїх родичів і знайомих, що дає можливість 

збільшити кількість слухачів відділення. 

 

Підготовче  відділення  (курси) 

для  підготовки  громадян  України  до  вступу 

в  заклади вищої освіти 

 Підготовче відділення (курси) для підготовки громадян України до 

вступу в заклади вищої освіти готує громадян України  до складання 

зовнішнього незалежного оцінювання і вступних випробувань в УМСА.  

              У  2017/2018 н.р.  працювали  такі  курси (табл.10):                        

Таблиця  10 

Назва  курсів 
Фактичний  

набір 

Кількість годин  

за рік 

8-місячні  вечірні 26 645,28 

8-місячні  заочні 12 275,04 

5-місячні  вечірні 11 390,08 

5-місячні вечірні (на базі 9 класів) 8 265,68 

                                                                                           

Таблиця 11                                                                                                   

Аналіз вступу слухачів підготовчих курсів у 2018 році 

 

8-міс. 
вечірні 

8-міс. 
заочні 

5-міс. 
вечірні 

5-міс. 
вечірні 
(на базі 

9 

класів) 

Усього 

2018 р. 

    Усього  вступили  до  академії: 

                - бюджет 

                -  контракт 

                -  ІІ курс 

                - мед. коледж 

18 

15 

1 

- 

2 

10 

8 

1 

- 

1 

10 

1 

2 

2 

5 

7 

- 

- 

- 

7 

44(79%) 

24    

4 

2 

14        

      Вступили  до  інших  ЗВО 8 1 2 - 11(19%) 

      Не вступили - 1 - - 1(2%) 

 

У 2019 році на підготовчих курсах навчаються 43 слухачі. 

 

Науково-методична лабораторія 

з питань підготовки стоматологів МОЗ України 

Науково-методична лабораторія з питань підготовки стоматологів на базі 

Української медичної стоматологічної академії створена згідно з п. 31 

“Положення про державний вищий заклад освіти”, відповідно до наказу МОЗ 

України № 232 від 21.09.1999 р. “Про порядок створення науково-методичних 

лабораторій при провідних вищих медичних навчальних закладах” і наказу 

ректора академії № 108 від 5.07.2000 р. з метою науково-методичного 

забезпечення навчальної роботи й обміну досвідом із питань підготовки 

стоматологів.  
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Згідно з листами ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної 

освіти МОЗ України»  від 19.02.2018 р. № 23-01-9/28 і  від 22.02.2018 р.    № 23-

01-9/33 провідні фахівці академії розробили проекти примірних програм 

навчальних дисциплін для спеціальності 221 «Стоматологія» третього року 

навчання відповідно до примірного навчального плану додипломної підготовки 

фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я»: 

– внутрішня медицина, у тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія, 

клінічна фармакологія;  

– хірургія, у тому числі онкологія і нейрохірургія; 

– профілактика стоматологічних хвороб; 

– терапевтична стоматологія; 

– виробнича лікарська практика; 

– курс за вибором «Основи геронтології та геріатрії». 

За дорученням ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної 

освіти МОЗ України» і МОН України протягом 2017-2018 н. р. тривало 

опрацювання проекту Стандарту вищої освіти освітнього рівня «магістр» за 

спеціальністю 221 «Стоматологія».  

У навчальному процесі УМСА використовується велика кількість 

наочних посібників, створених спільними зусиллями викладачів і студентів. За 

звітний період виготовлено і поновлено  140 таблиць і стендів,  понад 960 

слайдів,   1450 мікро- і макропрепаратів, понад 60000 тестів  усіх рівнів. До 

лекцій і практичних занять підготовлено понад 400 мультимедійних 

презентацій.  

В академії посилена увага звертається на видавничу діяльність. У 2018 

році видано: підручників – 11; навчальних, навчально-методичних посібників – 

97 (у т.ч. з грифами МОН України, МОЗ України і ДУ «ЦМК з ВМО МОЗ 

України», вченої ради  – 75; методичних рекомендацій, вказівок – 7 (у т.ч. з 

грифом вченої ради УМСА – 2); монографій – 15; типових навчальних програм, 

затверджених МОЗ України, – 6. 

Українська медична стоматологічна академія була нагороджена 

грамотою «За відродження традицій університетської книги»  

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

Полтавської ОДА. 

Дипломом ІІІ ступеня  в номінації «Краща університетська книга»  

було відзначено навчально-методичний посібник «Атлас ортодонтичних 

апаратів» колективу авторів під керівництвом д.мед.н., проф., зав. кафедри 

післядипломної освіти лікарів-ортодонтів  академії Куроєдової В.Д. 

УМСА – неодноразовий учасник престижних міжнародних і 

національних виставок у галузі освіти. Протягом звітного періоду академія 

взяла участь у дев’ятій міжнародній виставці «Сучасні  заклади освіти – 

2018», яку проводила компанія «Виставковий світ» 15-17 березня 2018 р. у  

м.Києві. За результатами участі в номінації «Упровадження інновацій у 

педагогічний процес для підвищення якості знань випускників» академія 

нагороджена дипломом і золотою медаллю. УМСА відзначена дипломом і 
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Гран-прі «Лідер вищої освіти України»; дипломом за презентацію досягнень 

та інноваційних пошуків у реформуванні національної сфери освіти і науки.  

Українська медична стоматологічна академія вдостоєна Certificate якості 

наукових публікацій.  

19 – 21 квітня 2018 року в Києві в приміщенні Центру ділового та 

культурного співробітництва «Український дім» відбулася щорічна тридцять 

третя міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2018». Академія взяла активну 

участь у конкурсних заходах виставки, за результатами яких отримала диплом і 

Гран-прі в номінації «Інноваційний розвиток  освіти та сучасні педагогічні 

технології», а також удостоєна Почесного звання «Лідер післядипломної 

освіти». 

23-25 жовтня 2018 року відбулася десята міжнародна виставка 

«Інноватика в сучасній освіті» в Київському Палаці дітей та юнацтва. 

Організувала і провела виставку компанія «Виставковий Світ» за підтримки й 

участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних 

наук України. За результатами конкурсів  академія нагороджена дипломом за 

активну участь і презентацію інноваційних технологій навчання, Золотою 

медаллю і дипломом  у номінації «Інновації в науковій співпраці студентів і 

викладачів – важливий фактор забезпечення якості вищої освіти». 

15-17 листопада 2018  року   в   м. Києві в Українському домі (м.Київ, 

вул. Хрещатик, 2)  відбулася тридцять четверта щорічна міжнародна 

спеціалізована виставка "Освіта та кар’єра – День студента 2018". 

Організували і провели захід Товариство «Знання» України за підтримки й 

участі Міністерства освіти і науки України та Національної академії 

педагогічних наук України. За результатами виставкових конкурсів академія 

нагороджена: Гран-прі та дипломом  у номінації «Розвиток студентської 

науково-дослідної роботи»; Почесним званням «Лідер наукової та 

науково-технічної діяльності». 

У 2018 році академія взяла участь у рейтингу закладів вищої освіти «Топ 

200 Україна». Діяльність ЗВО визначалася за інтегральним показником. Серед 

200 найкращих вишів України академія посіла 53 місце (у 2017 році – 50 

місце).  

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (від 21 листопада 

2018 року №28656) нагороджено колектив Української медичної 

стоматологічної академії за вагомий внесок у забезпечення розвитку сфери 

охорони здоров'я, підготовку висококваліфікованих фахівців та високий 

професіоналізм. 

3.2. Виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з 

підготовки фахівців для потреб охорони здоров’я, у тому числі за кошти 

фізичних і юридичних осіб  

У 2018 навчальному році приймальна комісія УМСА працювала згідно з 

"Комплексним планом заходів щодо підготовки, організації та проведення 

прийому у 2018 році".  

Умови вступу до УМСА було розміщено в довідниках для вступників до 

ЗВО: інформаційному довіднику навчальних  закладів м. Полтави "Абітурієнт - 

2018", на всеукраїнському інтернет-порталі osvita.ua.   
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 Традиційна форма профорієнтаційної роботи УМСА – організація і 

проведення "Дня відкритих дверей". У 2018 році їх було проведено 8 лютого та 

8 грудня; рекламу було розміщено в газетах "Зоря Полтавщини", "Вечірня 

Полтава", "Полтавський вісник". 

Упродовж 2018 року члени приймальної комісії в рамках 

профорієнтаційної роботи брали участь у багатьох виставках-презентаціях 

навчальних закладів: 

 Міжнародна виставка "Сучасні навчальні заклади – 2018", 15-17 

березня 2018 р., м. Київ; 

 "Полтавський абітурієнт – 2018", 16-17 квітня 2018 р., м. Полтава; 

 Міжнародна спеціалізована виставка "Освіта і кар'єра – 2018", 19-

21 квітня 2018 р., м. Київ; 

 Міжнародна виставка "Інноватика в сучасній освіті", 23-25 жовтня 

2018 р., м. Київ; 

 "Освіта – 2018", 13 листопада 2018 р., м. Полтава; 

  Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта і кар'єра –   День 

Студента 2018», 15-17 листопада 2018 р., м. Київ. 

Усього до профорієнтаційної роботи під час виставок-презентацій було 

залучено понад 15 тисяч абітурієнтів.  

У 2018 році прийом документів від вступників до УМСА тривав із 1 

липня по 30 вересня. За цей період приймальна комісія отримала 3031 заяву від 

вступників (у 2017 році  – 4500 заяв), із яких було допущено до участі в 

конкурсі 2374 заяви. 

Таблиця 12 

Інформація про прийом заяв від вступників  

до УМСА у 2018 році 

(ступінь «магістр») 
Спеціальність План Подано заяв / 

допущено до 

конкурсу 

Подано 

заяв на 

бюджет / 

допущено 
до 

конкурсу 

Конкурс 
бюджет контракт бюджет 

подано заяв / 

допущено до 
конкурсу 

контракт 

подано заяв / 

допущено до 
конкурсу 

221 Стоматологія  10 390 954 / 690 454 / 412 45,40 / 41,20 2,42 / 1,74 

222 Медицина  260 240 1148 / 927 935 / 855 3,60 / 3,29 3,70 / 2,78 

228 Педіатрія  30 70 196 / 139 130 / 113 4,33 / 3,77 2,37 / 1,56 

221 Стоматологія  

(ІІ курс ) 

- 100 94 / 92 - - 0, 94 / 0,92 

222 Медицина (ІІ курс) - 150 172 / 156 - - 1,15 / 1,04 

Усього 300 950 4047 1519 / 

1380 
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Таблиця 13 
Інформація про прийом заяв від вступників 

до медичного коледжу УМСА у 2018 році на основі  повної загальної середньої освіти  

Спеціальність План  

(контракт) 

Подано заяв 

/ допущено 

до конкурсу 

Конкурс подано 

заяв / допущено 

до конкурсу 

223 Медсестринство  

(сестринська справа) 

45 82 / 78 1,82 / 1,73 

221 Стоматологія  

(стоматологія ортопедична) 

35 121 / 46 3,46 / 1,31 

226 Фармація, промислова фармація  

(фармація), денна форма навчання 

80 126 / 125 1, 58 / 1,56 

226 Фармація, промислова фармація  

(фармація), заочна форма навчання 

80 49 / 49 0,61 

Усього 240 378 / 298  

Таблиця 14 
Інформація про прийом заяв від вступників 

до медичного коледжу УМСА у 2018 році  

на основі базової загальної середньої освіти  

 План  

(контракт) 

Подано 

заяв / 

допущено 

до 

конкурсу 

Конкурс 

подано 

заяв / 

допущено 

до 

конкурсу 

223 Медсестринство (сестринська справа) 15 21 / 14 1,4 / 0,93 

221 Стоматологія (стоматологія ортопедична) 15 28 / 26 1,87 / 1,73 

226 Фармація, промислова фармація  

(фармація) 

30 40 / 32 1,33 / 1,07 

Усього 60 89 / 72  

Таблиця 15 
Конкурсні бали для зарахування вступників  

за загальним конкурсом до УМСА у 2018 році  

за державним замовленням 

 

 

Спеціальність 

Мінімальний 

конкурсний бал 

рекомендованих до 

зарахування 

Мінімальний бал 

рекомендованих до зарахування 

за профільним предметом 

(біологія) за результатом ЗНО 

221 Стоматологія  195,534 189 

222 Медицина  172,431 161 

228 Педіатрія  159,018 154 

Середнє 175,661 168 

Таблиця 16 
Кількість вступників, рекомендованих до зарахування  

за державним замовленням до УМСА  

у 2018 році за першим пріоритетом у розрізі спеціальностей 

Спеціальність Кількість рекомендованих Пріоритет 1 

221 Стоматологія, 1 курс 10 5 

222 Медицина, 1 курс 160 97 

228 Педіатрія, 1 курс 20 7 

Усього 190 109 
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Станом на 30 серпня 2018 року на перший курс до академії було 

зараховано таку кількість студентів:  

усього – 648 осіб: 

 на  бюджетну форму навчання –156 осіб; 

 за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб – 492 особи. 

Згідно зі щорічним рейтингом закладів вищої освіти за результатами 

вступної кампанії 2018 року Українська медична стоматологічна академія 

посіла третє місце серед двохсот закладів вищої освіти України  в категорії 

«Найвищий бал зовнішнього незалежного оцінювання вступників, зарахованих 

на навчання до вишів за кошти фізичних та юридичних осіб». Зазначений 

рейтинг фактично визначає лідерів серед закладів освіти України, в яких 

вступники виявили бажання здобувати вищу освіту за власні кошти. У рейтингу 

середнього бала ЗНО вступників, яких у 2018 році зараховано до вишів за 

бюджетною формою навчання, академія посіла двадцяте місце серед двохсот 

тридцяти вишів України. 

3.3. Ефективне використання наукового потенціалу закладу, 

виходячи з нагальних потреб галузі; вдосконалення інфраструктури 

наукових підрозділів закладу, спрямоване на забезпечення розвитку 

пріоритетних напрямів медичної і фармацевтичної науки; виконання 

державних освітянських програм у галузі вищої медичної і 

фармацевтичної освіти 

У 2018 році науковий потенціал академії складав 93  доктори і 420 

кандидатів наук; 81 науковець має вчене звання професора, 240 – доцента.  

Науково-дослідні роботи академії виконувалися відповідно до тематики 

замовлення наукових розробок у галузі медицини за пріоритетними напрямами, 

затвердженими наказом МОЗ України № 531 від 02.11.2004 р., і охоплювали 

фундаментальні, пошукові та прикладні дослідження.  

НДР, що виконувалися за рахунок коштів державного бюджету  

Фундаментальні НДР  

1.  «Комплексне дослідження патогенетичної ролі субпопуляцій M1 та 

M2 макрофагів у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень для 

розробки та обґрунтування персоналізованої терапії з урахуванням маси тіла», 

2017-2019 рр., керівник – проф. І.П.Кайдашев. 

Прикладні НДР  

1. «Розробка методів терапії запальної патології щелепно-лицьової 

ділянки, спрямованої на поляризацію субпопуляцій макрофагів», 2017-2019 рр., 

керівник – проф. І. П.Кайдашев. 

За даними сайту Scopus, Українська медична стоматологічна академія 

(ідентифікатор організації в базі – 60070097) представлена в наукометричній 

базі Scopus 421 статтею (станом на 17.12.2018 р.). За період 2014-2018 рр. 

співробітниками академії  опубліковано 184 статті у виданнях, включених до 

Scopus (таблиця 17). 

  

http://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/
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Таблиця 17 

Динаміка публікаційної активності  Української медичної 

стоматологічної академії в міжнародній базі Scopus 

 за 2014-2018 рр. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Статей у 

виданнях, 

включених 

до Scopus 

7 9 26 58 84 

h-індекс 5 5 5 6 8 

Наукові журнали, що  видаються академією, статтям у випусках 

присвоюють унікальні цифрові ідентифікатори DOI; веб-сайти журналів 

оновлені відповідно до вимог МОН України. П’ять журналів академії внесено 

до баз і систем РІНЦ, «eLIBRARY.RU»,  «Ulrich’s International Periodicals 

Directory», «Google Schoolar», «Crossref we use DOIs». Журнал «Світ медицини і 

біології» внесено на платформу  міжнародної наукометричної бази Web of 

Science з 2017 року; журнал «Проблеми екології та медицини»  індексований у 

списку наукових журналів Index Copernicus (ICV = 89.37).   

Науковцями академії за 2018 рік одержано 66 патентів,  85 позитивних 

рішень, 58 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; видано 46 

інформаційних листів, 42 нововведення.  

3.4. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації (кандидатів, докторів наук) відповідно до затверджених 

планів. Проведення атестації наукових, науково-педагогічних кадрів 

(професорів, доцентів, наукових співробітників) згідно з кадровими 

потребами закладу 

  Підготовка наукових кадрів в Українській медичній стоматологічній 

академії відбувається через докторантуру, аспірантуру, магістратуру; 

підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів – через клінічну ординатуру. 

Натепер у докторантурі навчаються 4 особи, в аспірантурі –  68 осіб, у клінічній 

ординатурі – 66. У 2018 році збільшилася загальна кількість докторантів у 

порівнянні з минулими роками. Зменшення кількості клінічних ординаторів у 

2018 році спричинено припиненням набору до клінічної ординатури громадян 

України – у 2018 році відбувся останній випуск осіб, які навчалися на 

магістерському освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти. 

За звітний період МОН України затверджено 1 докторську і 18 

кандидатських дисертацій.  

Протягом звітного періоду стипендіатами Кабінету Міністрів України для 

молодих учених були 3 співробітники академії: доцент кафедри іноземних мов 

з латинською мовою та медичною термінологією к.мед.н. Лисанець Юлія 

Валеріївна, завідувач аспірантури наукового відділу к.пед.н. Мороховець 

Галина Юріївна, асистент кафедри патофізіології Акімов Олег Євгенович. 

Стипендіатом міського голови для молодих вчених був асистент кафедри 

патологічної анатомії з секційним курсом к.мед.н. Филенко Борис 

Миколайович. 
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Українську медичну стоматологічну академію зареєстровано в 

міжнародній базі даних компанії «Dun & Bradstreet» (D&B) із присвоєнням 

індивідуального номера DUNS – ідентифікатора юридичної особи. Отримано 

реєстраційний номер SAM для участі в проектах USAID (United States Agency 

for International Development). Реєстраційні номери DUNS і SAM дають змогу 

брати участь у конкурсах на отримання грантів на виконання наукових 

досліджень і розробок. 

Академія зареєстрована в Науково-дослідному співтоваристві CORDIS 

(Community Research and Development Information Service, 

http://cordis.europa.eu). Провідні напрями діяльності співтовариства CORDIS – 

організація рамкових програм наукових досліджень і технологічного розвитку. 

3.5. Організація підвищення кваліфікації та перепідготовки 

наукових, науково-педагогічних працівників і спеціалістів закладу, їх 

економічного, правового і професійного навчання безпосередньо в закладі 

або на договірних засадах у інших закладах та установах згідно з планами, 

затвердженими Міністерством; проведення особистого підвищення 

кваліфікації або перепідготовки протягом терміну дії Контракту, але не 

рідше одного разу за п’ять років 

Згідно із законом України від 01.07.2014 р. №556-VІІ „Про вищу освіту” і 

«Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», затвердженим 

наказом  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 24.01.2013 р.          

№ 48, науково-педагогічні працівники УМСА підвищують педагогічну 

майстерність не рідше одного разу за п’ять років. 

Щорічно підвищувати кваліфікацію мають 20% загальної кількості 

професорсько-викладацького складу відповідно до 5-річного плану академії. 

У 2018 календарному році в академії підвищили кваліфікацію 138 осіб 

(2017 р. –  104). У тому числі:  

 – на ФПК  – у Національному медичному університеті                            

ім.О.О. Богомольця – 10 осіб;       

– у НМА післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика – 1 особа; 

          – на курсах підвищення кваліфікації: 

         – в УМСА – 124 особи; 

–  шляхом навчання в докторантурі – 3 особи. 

З метою обміну досвідом  22 березня 2018 р. було проведено навчально-

наукову конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання контролю 

якості освіти у вищих медичних навчальних закладах». Видано матеріали цієї 

конференції, які містять 142 статті.  

22 листопада 2018 р. було проведено Всеукраїнську навчально-наукову 

конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання медичної 

(фармацевтичної) освіти іноземних громадян: проблеми та перспективи» 

Видано матеріали цієї конференції, які містять 60 статей.  

Співробітники академії взяли участь у роботі XV Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої 

медичної освіти в Україні» на базі ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я 
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України» (17-18 травня 2018 року). У матеріалах конференції  опубліковано 10 

праць. 

Науково-педагогічний колектив академії взяв участь у роботі науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 

підвищення якості освітнього процесу», яку проводив ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» 11 травня 2018 року. У 

збірнику тез конференції опубліковано 19 праць.  

3.6. Упровадження і використання в педагогічному, науковому і 

консультативно-діагностичному та лікувально-профілактичному процесах 

передових наукових технологій і розробок 

У 2018 році лікувально-консультативну роботу виконували 39 клінічних 

кафедрах академії. З усіма базовими лікувальними  закладами укладено 

двосторонні договори про спільну діяльність відповідно до вимог  наказу МОЗ 

України  № 174 від 05.06.1997 р.  

Ліжковий фонд клінічних баз складає 5527 ліжок і 430 стоматологічних 

крісел. Контингент обслуговування – 1 млн. 460 тис. 800 жителів м. Полтави і 

Полтавської області. На клінічних кафедрах працюють 426 клініцистів: 

професорів – 65, доцентів – 196, асистентів – 165.  

24 співробітники Української медичної стоматологічної академії 

включені до складу групи експертів Департаменту охорони здоров'я 

Полтавської обласної державної адміністрації. 

За звітний період співробітниками академії проконсультовано 116102  

пацієнтів, у тому числі 77402 дорослих і 38700 дітей. Проведено оперативних 

втручань та асистенцій – 21886. Співробітниками академії проліковано  42344 

стоматологічних хворих. 

У 2018 році спільно з Департаментом охорони здоров’я Полтавської 

облдержадміністрації було продовжено виконання Програми оздоровлення 

сільського населення. Бригади лікарів, у складі яких працювали професори, 

доценти, асистенти, провели поглиблені профілактичні огляди сільського 

населення у 8 районах Полтавської області. Усього фахівцями 

проконсультовано 1116 жителів сільської місцевості. Було призначено 

лікування 858 особам, у т.ч. амбулаторно – 709, стаціонарно – 149. Призначено 

дообстеження  327 особам, прооперовано – 22. 

Для покращення якості надання стоматологічної допомоги жителям   

м.Полтави і Полтавської області у 2018 році для клінічних кафедр 

стоматологічного профілю було придбано обладнання на загальну суму             

7 853 087,00 грн.  

Протягом звітного періоду тривала робота навчально-науково-

лікувального «Стоматологічного центру», на базі якого працюють відділення: 

терапевтичної стоматології, хірургічне, ортопедичної стоматології, ортодонтії, 

зуботехнічне, рентгенодіагностичний кабінет.  Прийом пацієнтів проводять 

провідні спеціалісти кафедр пропедевтики ортопедичної стоматології, 

ортодонтії, терапевтичної стоматології, хірургічної стоматології  та щелепно-

лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї, 

які мають відповідні лікарські кваліфікаційні категорії. 
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На базі «Стоматологічного центру» навчаються студенти 

стоматологічного факультету і медичного коледжу зі спеціальностей 

«Стоматологія»  і «Стоматологія ортопедична». 

За звітний період  проконсультовано 2401 особу, кількість відвідувань 

склала  21275 осіб, відпрацьовано 25535 умовних одиниць праці, було виконано 
7 упроваджень у лікувально-діагностичний процес навчально-науково-

лікувального «Стоматологічного центру».  
Протягом 2018 року на клінічних кафедрах академії було впроваджено в 

лікувально-діагностичний процес 191 передову медичну технологію і розробку. 

Згідно з Реєстром МОЗ та АМН України за 2018 р. в УМСА було 

проведено 12 Всеукраїнських науково-практичних конференцій, 

Всеукраїнських науково-практичних конференцій із міжнародною участю та 

міжнародних конференцій. 

Академією подано 13 заявок на реєстрацію науково-практичних заходів 

до Реєстру МОЗ та АМН України на 2019 рік. 

3.7. Оснащення кафедр і навчальних підрозділів сучасною 

комп’ютерною технікою 

Станом на 01.12.2018 р. УМСА має 1079 комп’ютерів, 337 

багатофункціональних пристроїв (принтер і сканер). На кафедрах (у навчальних 

підрозділах) використовується 712 комп’ютерів і 144 багатофункціональні 

пристрої (принтер і сканер). 

3.8. Створення університетського редакційно-видавничого 

комплексу для забезпечення можливості видання навчально-методичної та 

наукової літератури згідно з установленими обсягами асигнувань і доходів 

Редакційно-видавничий відділ у 2018 р. для забезпечення роботи відділів 

та адміністративно-господарських підрозділів віддрукував 109,400 тис. 

примірників бланків, журналів, облікової та звітної документації.  

Для роботи приймальної комісії було надруковано 19,500 шт. бланків. У 

відділі РВВ віддруковано 9 найменувань довідників для студентів із вивчення 

дисциплін (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, 

контрольні питання) – 770 примірників, із них 672 примірники передано в 

бібліотеку. 

Для організації й забезпечення навчального процесу кафедр, курсів, 

деканатів (медичний №1, медичний №2, стоматологічний, іноземний, 

післядипломної освіти, медичний коледж) віддруковано 174,400  примірників 

звітно-облікової документації. 

Надруковано 4545 примірників щоденників виробничої практики для 

лікувального, стоматологічного факультетів і медичного коледжу. 

Для проведення пілотного іспиту «Крок  2», «Крок-М» надруковано 434 

примірники буклетів тестових питань. 

Для проведення конференцій було віддруковано матеріалів загальним 

тиражем 335 примірників. У редакційно-видавничому відділі надруковано: 

4 номери журналу «Проблеми медицини та екології» тиражем 100 прим., 3 

номери журналу «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української 

медичної стоматологічної академії» тиражем 237 прим., 4 номери журналу 
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«Український стоматологічний альманах» загальним тиражем 400 примірників,  

12 номерів газети «Трибуна лікаря». 

3.9. Створення сучасного студентського спортивно-оздоровчого 

комплексу закладу  

Суттєво оновлено спортивну базу академії: протягом року придбано 

спортивного інвентарю й обладнання на загальну суму  31 800 грн. і тренажерів 

на суму 151 тис. грн. 

 Виконано капітальний ремонт спортивної зали (473 м
2
) і роздягалень у 

центральному корпусі академії,  косметичний ремонт у спортивному комплексі 

площею 391 м
2
. Формується спортивне містечко: футбольне поле зі штучним 

покриттям (44×22 м), на його реконструкцію й освітлення  витрачено 1 327 031      

грн.;  волейбольна і баскетбольна площадки (15×24 м) та майданчик із 

вуличними спортивними тренажерами. 

3.10. Збільшення бібліотечного фонду закладу, згідно з 

установленими обсягами асигнувань та доходів 

Нові завдання бібліотеки вишу в сучасних умовах викликають 

необхідність інноваційної діяльності, пошуку нових форм і методів 

обслуговування користувачів. Бібліотека УМСА впроваджує новітні технології, 

розширює інформаційні ресурси, удосконалює бібліографічний супровід 

наукових досліджень. УМСА зайняла  9 місце серед ЗВО України в «Топ 10 

установ за кількістю бібліометричних портретів учених», за даними Google 

Scholar. 

Електронний архів (депозитарій) наразі зареєстрований у світових 

директоріях відкритого доступу ROAR (Registry of Open Access Repositories) та 

пошуковій системі BASE. Він налічує 8742 документи, які мають широкий 

попит: завантажено з е-архіву 1906445 документів. Протягом року репозитарієм 

скористалися 18505 унікальних користувачів, якими здійснено 37812 тис. 

сеансів і переглянуто 347746 сторінок. Згідно із сервісом Google Analytics 

репозитарієм цікавилися зі 106 країн світу. Представленість репозитарію в 

мережі Інтернет така: унікальних зовнішніх посилань на ресурс – 20100; 

пошуковою системою Google проіндексовано 9210 PDF-файлів і 35000 

сторінок. 

Поповнення бібліотечного фонду паперовими документами залишається 

актуальним. За 2018 р. придбано 8423 видання, серед яких  2340 прим. 69 назв – 

література англійською мовою.  

Натепер фонд налічує 400733 тис. примірників. 

З них: 

– навчальних –205802, 

–наукових –182812, 

–періодичних видань – 30753, 

–державною мовою – 152895, 

–іноземними мовами – 247838. 

3.11. Переоснащення відділу технічних засобів навчання закладу 

сучасним мультимедійним і проекційним обладнанням згідно зі 

встановленими обсягами асигнувань і доходів 

Переоснащення відділу технічних засобів навчання сучасним 
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мультимедійним і проекційним обладнанням постійно триває. За звітний період 

закуплено  мультимедійного, проекційного й іншого обладнання на суму  

130239,00 грн.  

3.12. Створення дієвого кадрового резерву на посади ректора, 

проректорів, завідувачів кафедр закладу 

Адміністрація, ректорат посилену увагу звертають на формування 

кадрового потенціалу  вишу. Створений кадровий резерв на посади ректора, 

проректорів, завідувачів кафедр із числа науково-педагогічних працівників, які 

мають відповідні наукові ступені, вчені звання і досвід роботи.  

В академії налічується 55 кафедр, 24 з них  очолюють професори 

пенсійного віку. У резерві на завідувачів кафедр – 19 докторів наук і 38 

кандидатів наук, серед яких запланували докторські дисертації   6 науковців. 

Особи, які входять до кадрового резерву на посади керівного складу академії  

та виконують  докторські дисертації, звітували про їх виконання на засіданнях  

вченої ради і ректорату. 

3.13. Цільове й ефективне використання коштів загального і 

спеціального фондів 

Кошти загального і спеціального фондів академії використовуюся 

відповідно до цільового призначення за класифікацією надходжень та видатків. 

Фінансування загального фонду державного бюджету за звітний період 

проведено в повному обсязі. По загальному фонду державного бюджету за  

2018 рік отримано 70648,0 тис. грн., у тому числі: на підготовку і підвищення 

кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних 

кадрів – 69242,0 тис. грн.; на підготовку наукових кадрів у сфері охорони 

здоров’я, фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури  – 650,8 

тис.грн.; на спеціалізовану консультативну амбулаторно-поліклінічну і 

стоматологічну допомогу, що надається закладами вищої освіти, науково-

дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я,  – 

589,1 тис. грн.; на підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних кадрів 

та підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я, 

підготовку та підвищення кваліфікації осіб із надання домедичної допомоги – 

166,1 тис.грн. 

          Кошти загального фонду відповідно до затвердженого кошторису 

були використані на:  

 заробітну плату –  45199,7 тис. грн., 

 нарахування на заробітну плату –  9482,8 тис. грн., 

 стипендію – 14390,8 тис. грн.,  

 харчування дітей-сиріт і придбання одягу – 588,3 тис. грн., 

 придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентарю – 273,9 

тис.грн., 

 медикаменти і перев'язувальні матеріали – 17,5 тис. грн.,  

 комунальні послуги – 685,3 тис. грн.   

 оплату послуг – 8,9 тис.грн. 

 інші видатки  – 0,8 тис.грн. 

Основний дохід по спеціальному фонду академія отримує від платного 

навчання студентів. Платні послуги в академії надаються згідно з Постановою 
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Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №796 “Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності ” та Постановою Кабінету Міністрів України від 

17.09.1996 р. №1138 “Про затвердження переліку платних послуг, які 

надаються в державних навчальних закладах охорони здоров’я  та вищих 

медичних закладах освіти”. Також академія уклала 80 договорів щодо 

виконання наукових розробок і досліджень у галузі медицини з іноземними та 

вітчизняними організаціями. 

Загальна сума надходжень по спеціальному фонду Державного бюджету 

за звітний період становить 234604,3 тис. грн., у тому числі: 

 за послуги, що надаються академією згідно з функціональними 

повноваженнями, – 221277,0 тис. грн., 

 надходження від господарської діяльності – 10528,9 тис. грн., 

 за оренду майна – 384,8 тис. грн., 

 за дослідження, наукові й науково-технічні розробки, виконання робіт за 

державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовку 

наукових кадрів у сфері охорони здоров’я – 1959,0 тис.грн., 

 за спеціалізовану консультативну амбулаторно-поліклінічну і 

стоматологічну допомогу – 454,6 тис. грн. 

Кошти спеціального фонду в сумі  166887,5 тис. грн. були використані 

на: 

по КПКВ 2301070 – підготовка і підвищення кваліфікації медичних та 

фармацевтичних, наукових і науково-педагогічних кадрів – у сумі 166242,2  

тис.грн., у тому числі: 

− обладнання для кафедр медичного профілю  – 2062,1 тис.грн. 

(прилад ультразвуковий сканувальний – 1491,5 тис.грн., шафа 

сушильна, високоточні терези лабораторні, термостат сухоповітряний – 

128,3 тис.грн., мікроскопи – 442,3 тис.грн.); 

− обладнання для кафедр стоматологічного профілю – 8719,7 тис.грн., у 

т.ч. установки стоматологічні – 3967,1 тис.грн., компресори 

стоматологічні – 965,0 тис.грн.,фантоми для стоматології (робоче місце 

студента) – 3702,0 тис.грн., рентгенапарат – 85,6 тис.грн.; 

− комп’ютерна техніка – 988,7 тис.грн.; 

− книги для бібліотечного фонду – 2778,8тис.грн.; 

− спортивний інвентар, музичні інструменти  – 154,8 тис.грн.; 

− капітальний ремонт житлового фонду – 854,0 тис.грн.; 

− капітальний ремонт інших об'єктів – 325,3 тис.грн.;  

по КПКВ 2301020 – дослідження, наукові та 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  – 185,7 тис.грн.;  

по КПКВ 2301200 – спеціалізована консультативна амбулаторно-

поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається закладами вищої освіти, 

науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони 

здоров’я, – 459,6 тис.грн.  
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3.14. Своєчасне і повне внесення податків, зборів і платежів до 

бюджету та проведення розрахунків із постачальниками  

Розрахунки з бюджетом щодо сплати внесків, податків і зборів 

проводилися вчасно та в повному обсязі. Штрафи і пеня у 2018 році за 

порушення строків сплати податків та інших обов’язкових платежів не 

нараховувалися. Станом на 01.01.2019 р. кредиторська заборгованість відсутня. 

3.15. Своєчасне здійснення соціальних виплат 

Виплати із заробітної плати співробітникам академії, стипендії студентам, 

аспірантам, клінічним ординаторам, соціальні виплати дітям-сиротам  

здійснюються в повному обсязі та своєчасно.  

3.16. Організація ефективної системи внутрішнього контролю за 

фінансовою та господарською діяльністю з урахуванням: положень 

Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів; вимог 

цілеспрямованого, ефективного й економічного управління функціями 

кожного структурного підрозділу, правильного розмежування 

функціональних обов’язків; правил бухгалтерського обліку та контролю 

щодо активів, пасивів, доходів і видатків закладу 

УМСА відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Указу Президента „Про 

Державне казначейство України”, інших нормативно-правових актів 

Міністерства охорони здоров’я, Міністерства фінансів України, Міністерства 

освіти на науки України складає форми місячної, квартальної та річної звітності 

та подає їх до Міністерства охорони здоров’я України, Державної податкової 

служби України, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, 

фондів соціального страхування. Академія самостійно здійснює оперативний 

бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність 

згідно з установленими нормами, подає її в установленому  порядку до органів, 

яким законодавством України надане право контролю за відповідними 

напрямами діяльності. В установі вживаються  жорсткі заходи  щодо 

економного використання бюджетних коштів. Наказом по академії  від 

23.03.2017 р. №125 затверджено заходи щодо ефективного і раціонального 

використання бюджетних коштів. 

Оптимізовано  структурні підрозділи і штати академії по загальному 

фонду Державного бюджету; протягом 2018 року постійно контролювалося 

педагогічне навантаження згідно з вимогами нормативних актів.  

3.17. Збереження закріпленого за закладом державного майна 

З метою ефективного використання державного майна відповідно до його 

цільового призначення з матеріально-відповідальними особами укладені 

договори про повну матеріальну відповідальність. В академії діє внутрішній 

контроль, створені й працюють комісії з прийому-передачі та списання 

матеріальних цінностей, перевірки обігу готівки в касі. Постійно проводяться 

перевірки витрачання коштів. Відповідно до Закону України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність» річною інвентаризацією 

перевіряється фактична наявність та умови зберігання матеріальних цінностей. 

Відчуження майна і землі не відбувалося. 
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3.18. Забезпечення захисту інтересів закладу, держави 

Пильна увага приділяється дотриманню норм чинного трудового 

законодавства при співпраці з кожним окремим працівником і в академії 

загалом. 

У 2018 році звільнення, які в окремих випадках мали місце, проводилися 

згідно з вимогами чинного трудового законодавства.  

Випадків претензійних вимог, позовів або стягнення коштів з академії 

згідно з позовними вимогами за рішеннями господарських або загальних судів 

не було.  

Ведеться постійна робота, у тому числі позовна, з метою недопущення 

порушення інтересів УМСА з боку інших юридичних чи фізичних осіб.  

З метою зміцнення фінансової дисципліни й ефективнішого збереження 

державного майна укладаються договори про повну матеріальну 

відповідальність у структурних підрозділах академії.  

3.19. Установлення наукових, господарських зв’язків із навчальними 

закладами, науково-дослідними та іншими установами, організаціями, 

підприємствами, у т.ч. зарубіжних країн, з метою підвищення ефективності 

роботи закладу  

У звітний період науковці академії співпрацювали з науковими, 

навчальними закладами й іншими підприємствами нашої держави  для 

спільного проведення НДР.  

Триває співпраця з Міжнародною асоціацією університетів (International 

Association of Universities (IAU), Франція) і Європейською асоціацією 

університетів (European University Association (EUA), Бельгія). 

УМСА бере участь у французько-українській освітній програмі ASFUDS 

для фахівців у сфері охорони здоров’я і фармації. За звітний період 9 науковців 

і 5 студентів були залучені до програми й ознайомилися  з діяльністю кращих 

лікувальних закладів Франції, Великобританії, Швеції, Норвегії, Данії.   

За звітний період науково-педагогічні працівники академії отримали 59 

грантів на участь у міжнародних конференціях, конгресах, дослідницьких 

форумах і стажуваннях.  

З метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки  

науково-педагогічні працівники академії (51 особа) пройшли стажування і 

підвищили кваліфікацію в провідних медичних клініках та освітньо-наукових 

установах за кордоном, отримали сертифікати і дипломи міжнародного зразка.  

3.20. Виконання екологічної програми 

Екологічна освіта.  У програмі предмета «Безпека життєдіяльності», який 

викладається на 1 курсі стоматологічного факультету і 2 курсі медичного 

факультету, започатковано викладання основ екологічних знань. Курс екології 

викладається на обох факультетах. Кафедра гігієни, екології та охорони праці в 

галузі тісно співпрацює зі службою Екодержбезпеки, 

Держпродспоживслужбою, лабораторним центром МОЗ України в Полтавській 

області.  

Студенти і співробітники академії брали участь у екологічних акціях 

«Студентська толока», «Наше місто: добре діло», у п’ятій ювілейній акції 

«Зробимо Україну чистою - 2018!»  як частині міжнародного проекту «Let's Do 
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It, World!», який об'єднав уже 112 країн для того, щоб піклуватися про екологію 

Землі. Еко-фестиваль зібрав понад 100 студентів академії, які в один день і в 

один час вийшли разом на прибирання території дендропарку, мікрорайону 

«Левада» і міського пляжу. 16 квітня 2018 року відбулася щорічна екологічна 

акція «Пріоритет – чисте довкілля» з прибирання територій міського парку 

«Скорботної матері» та Дендропарку; 23 квітня 2018 року відбувся «Весняний 

суботник – 2018» на території гуртожитків № 3, № 4 і спортивного комплексу 

академії.  

Стан і перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля.   

Виконується комплексна ініціативна наукова тема Української медичної 

стоматологічної академії «Наукове обґрунтування профілактики негативного 

впливу окремих чинників довкілля на якість життя і стан здоров’я дітей в 

умовах геохімічної провінції на території Полтавської області» (державний 

реєстраційний № 0111U8522).  

Гігієнічна оцінка якості життя і стану здоров’я дітей  на сучасному 

етапі. Згідно із запланованою НДР виконуються одна дисертація на здобуття 

наукового ступеня доктора медичних наук і 1 кандидатська дисертація. 

За матеріалами наукової екологічної тематики опубліковано 2 статті, 

виголошено 6 доповідей на конференціях різних рівнів. 

3.21. Захист відомостей, що складають державну, службову і 

комерційну таємницю, відповідно до Закону України «Про державну 

таємницю» 

У забезпеченні єдиного порядку обліку, зберігання і використання 

матеріалів, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, 

УМСА керується Постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 р. 

№1893 «Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і 

використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв 

інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави» 

(далі – Інструкція), «Переліком конфіденційної інформації, що є власністю 

держави», затвердженим наказом Міністерства освіти та науки України № 273 

від 28.03.2008 р., і «Переліком конфіденційної інформації, що є власністю 

держави в системі МОЗ України», затвердженим наказом МОЗ України № 27-рі 

від 31.12.2009 р.  

Згідно з вимогами пунктів 8 і 34 Інструкції в УМСА складено списки 

співробітників, які мають право працювати зі справами і виданнями з грифом 

обмеженого доступу. Ці особи під підпис ознайомлені з вимогами Переліків 

МОЗ-МОН та Інструкції. 

Керівництвом академії згідно з вимогами п. 18 Інструкції заборонено 

обробку, зберігання, а також друкування документів, які містять державну, 

службову і комерційну таємницю, в автоматизованих системах, на яких відсутні 

атестати відповідності комплексної системи захисту інформації.  

Стан обліку, зберігання і використання матеріальних носіїв інформації в 

УМСА повною мірою відповідає вимогам чинного законодавства (висновок акта 

перевірки Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області від 

12.07.2010 р.). 
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3.22. Установлення сучасного технологічного обладнання в   корпусах і 

гуртожитках закладу для забезпечення умов енергозбереження 

За планом програми енергозбереження у 2018 р. у гуртожитках академії 

замінено 85 застарілих вікон на сучасні енергозберігальні. У навчальних 

корпусах і гуртожитках академії встановлено 144 світлодіодні 

енергозаощаджувальні світильники різних типів. 

3.23. Дотримання чинного законодавства, активне використання 

засобів удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової 

дисципліни, фінансового стану закладу 

У 2018 році відповідно до чинного законодавства України послідовно 

виконувалися умови контракту щодо активного використання засобів 

удосконалення управління закладом вищої освіти, у тому числі зміцнення 

договірної, трудової дисципліни, а також фінансового становища закладу.  

Прийняття на роботу, переведення і звільнення працівників проводилося 

із суворим дотриманням чинного трудового і пенсійного законодавства, у тому 

числі й стосовно науково-педагогічних працівників. Жоден працівник академії 

не притягувався до кримінальної або адміністративної відповідальності за 

корупційні діяння. Відповідно до чинного законодавства створювалися плани 

роботи з обов’язковим зазначенням планового заходу, терміну виконання, 

відповідальної особи, виконавця. На оперативних нарадах постійно 

заслуховувалися поточні результати виконання запланованих заходів.  

Науково-педагогічні й інші працівники академії ознайомлені з основними 

положеннями Закону України „Про вищу освіту”. Крім того, проводилися 

роз’яснення чинного законодавства, зокрема Закону України „Про запобігання 

корупції”, Кодексу Законів про працю України, нових положень пенсійного 

законодавства, з підкресленням необхідності дотримання зазначених 

нормативних актів.  

За звітний період порушень антикорупційного законодавства не 

зафіксовано. Грубих порушень трудової дисципліни за звітний період 

працівниками академії допущено не було внаслідок своєчасних розробок і 

впровадження відповідних посадових інструкцій, наказів, роз’яснень.  

Бухгалтерський облік і  фінансова звітність ведуться з дотриманням усіх 

вимог, установлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», Бюджетним кодексом України, «Положенням про 

бухгалтерську службу» й іншими нормативно-правовими актами.  

Усі робочі місця комп’ютеризовано на 100%, у роботі використовується 

ліцензійне програмне забезпечення.  

Протягом 2018 року за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у 

підготовку кваліфікованих фахівців, успішну діяльність у практичній охороні 

здоров’я працівники академії  отримали відповідні відзнаки. 

Стосовно окремих працівників, які допустили порушення трудової 

дисципліни, було застосовано засоби правового впливу – оголошено догану  4 

особам. 

3.24. Проведення заходів щодо створення в кожному структурному 

підрозділі закладу умов праці відповідно до правил і норм охорони праці, 

протипожежного захисту, санітарних і протиепідемічних правил 
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Заходи щодо створення в кожному структурному підрозділі  

належних умов праці  

1. 15 травня 2018 року зборами трудового колективу УМСА було схвалено 

«Колективний договір між адміністрацією академії та профспілковим 

комітетом на 2018 – 2022 роки».  

2. Розроблені та затверджені інструкції й інші акти з охорони праці, що 

діють у межах структурних підрозділів та встановлюють правила 

виконання робіт і поведінки на території академії, у навчальних 

приміщеннях, робочих місцях,  зокрема  65 інструкцій, та продовжено 

дію 175 інструкцій з охорони праці, термін дії яких закінчився.  

3. Працівники УМСА (227 осіб) під час прийняття на роботу пройшли 

інструктажі, навчання і перевірку знань з питань охорони праці, надання 

домедичної  допомоги потерпілим при нещасних випадках, а також 

правил поведінки у разі виникнення аварії.  

4. Проведено обов’язковий медичний огляд працівників академії категорії 

«А», робота яких пов’язана з дією іонізуючого випромінювання. 

5. Проведено обов’язковий медичний огляд працівників академії, зайнятих 

на важких роботах, роботах зі шкідливими  чи небезпечними умовами 

праці або таких, де є потреба  в професійному доборі.  

6. Згідно з п.5.5 «Типового положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці» в навчальних центрах м. 

Полтави пройшли спеціальне навчання і перевірку знань 102 посадові 

особи і спеціалісти, задіяні на роботах підвищеної небезпеки. 

7. Постійно діючою комісією академії з питань охорони праці проведено 

перевірку знань з питань охорони праці працівників академії, оформлено 

відповідні протоколи перевірки знань. 

8. Проведено лабораторні дослідження оцінки технічного стану 

виробничого обладнання й устаткування (чергові вимірювання опору 

розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей 

устаткування; перевірка ізоляції силових і освітлювальних проводів; 

перевірка повного опору петлі фаза-нуль). 

9. Проведено технічні огляди виробничого обладнання й устаткування 

підвищеної небезпеки, згідно з вимогами чинних нормативних актів. 

10. Перевірено стан охорони праці, пожежної безпеки і виконання раніше 

виданих приписів та актів  у  82 структурних підрозділах академії. 

11. Працівникам академії згідно з їхніми заявами надано 14 характеристик 

робочих місць для проходження МСЕК. 

12. З метою забезпечення пожежної безпеки академії у 2018 році проведено 

168 вступних інструктажів із правил пожежної безпеки. 

3.25. Дотримання Закону України «Про захист персональних даних» 

Обробка персональних даних працівників академії проводиться лише у 

сфері трудових, адміністративно-правових відносин і бухгалтерського обліку. 

У 2018 році прийнято на роботу 126 осіб, які надали письмову згоду на 

збір та обробку своїх персональних даних. Кожному надано письмове 

повідомлення про мету збору персональних даних, їх обробки і правá у сфері 

захисту персональних даних. 
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3.26. Виконання планів соціального розвитку колективу  

Колективний договір на 2018-2022 рр. (далі – Договір) між роботодавцем 

і профспілковим комітетом Української медичної стоматологічної академії був 

укладений відповідно до Закону України від 1 липня 1993 року № 3356-XII 

«Про колективні договори і угоди» зі змінами та доповненнями, «Галузевої 

угоди», Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», 

Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці», 

Закону України від 16 жовтня 2012 року № 5458 «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо визначення сторін колективних переговорів», інших 

законодавчих актів України і Статуту УМСА. 

Чинний колективний договір прийнято на загальних зборах трудового 

колективу академії 12 травня 2015 р. і його дія передбачена на 2018 – 2022 

роки. 

Метою колективного договору є створення і підтвердження необхідних 

виробничих, побутових, соціально-економічних умов для плідної праці 

науково-педагогічних та інших співробітників академії, захист їхніх прав, 

передбачених чинним законодавством і нормативно-правовими документами 

профспілкових органів України. 

Робота культурно-масової комісії профкому спільно з відділом 

культурно-освітньої діяльності спрямована на естетичне виховання 

студентської молоді, сприяння процесам становлення і розвитку української 

національної культури і культур народів, представники яких навчаються в 

академії. 

Відділ культурно-освітньої діяльності об’єднує 20 колективів художньої 

самодіяльності, 5 із яких мають звання «народний аматорський». Усі творчі 

колективи – активні учасники культурних заходів, які відбуваються в академії: 

вітання ветеранів, ювілярів академії, воїнів АТО, учасників науково-

практичних конференцій з міжнародною участю. Проводяться вечори 

інтернаціональної дружби зі студентами факультету підготовки іноземних 

студентів «Ми обираємо дружбу», «Навруз Байрам» та інші. 

За звітний період за участі творчих колективів і сольних виконавців 

проведено 125 виховних та мистецьких заходів. Усі колективи успішно 

звітувалися на обласному мистецькому фестивалі-конкурсі «Студентська весна 

2018», а народні аматорські (вокальний ансамбль «Мальви», ансамбль 

народного танцю «Юність», духовий оркестр, хор співробітників «Криниця» і 

чоловічий вокальний гурт «Пліка вокаліз») підтвердили своє почесне звання. 

Творчі колективи відділу і сольні виконавці взяли участь у 10 

міжнародних мистецьких фестивалях-конкурсах, де отримали 25 дипломів і 

цінні подарунки, у 5 Всеукраїнських фестивалях-конкурсах – 7 дипломів, у 4 

обласних мистецьких фестивалях – 21 диплом та у 2 міських фестивалях – 2 

дипломи.    

Співробітники і студенти УМСА активно займаються різними видами 

спорту. У січні 2018 року збірна академії стала срібним призером Чемпіонату 

України з шахів серед медичних закладів вищої освіти. 

Співробітники академії взяли участь у ХV Спартакіаді Полтавщини 

«Бадьорість і здоров’я» серед професорсько-викладацького складу ЗВО ІІІ-ІV 
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рівнів акредитації, де посіли призові місця: настільний теніс, волейбол, футзал, 

плавання – перше; більярд, шахи – третє.  

На ХV обласній галузевій Спартакіаді серед команд працівників закладів 

охорони здоров’я команда УМСА здобула ІІІ загальнокомандне місце 

(гирьовий спорт, шахи, настільний теніс (жінки)  – 1 місце). 

3.27. Забезпечення дієвої роботи студентського наукового товариства 

і Ради молодих учених закладу вищої освіти 

Кількість студентських наукових гуртків в УМСА – 46. 

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт МОН України 

взяли участь 21 студент академії, які представили 18 робіт, із них 4 стали 

переможцями (дипломи І-ІІ-ІІІ ступенів – «Клінічна медицина», «Педіатрія», 

«Фундаментальна медицина»). 

У Всеукраїнських наукових конференціях взяли участь 55 студентів, із 

яких  39 стали переможцями (дипломи І-ІІІ ступенів). 

В УМСА відбулася 74 Всеукраїнська студентська наукова конференція 

«MEDSCOP 2018» (29  30 березня 2018 р.), на яку було подано 222 студентські 

наукові роботи, серед яких 155 усних доповідей, 14 публікацій тез і 9 робіт від 

учасників з інших ЗВО України. 

Студентське наукове товариство академії входить до Ukrainian medical 

students association – офіційного представника International Federation of Medical 

Students' Associations (IFMSA). 

З метою забезпечення продуктивної роботи Ради Товариства молодих 

учених за звітний період проведено конкурс наукових праць молодих учених, 

присвячений Дню науки (19.05.2018 р.). 16 листопада 2018 року відбулася 

Всеукраїнська наукова конференція молодих учених “Медична наука - 2018”.  

Заявлених усних доповідей – 50.  Кількість присутніх на секційних засіданнях – 

210 осіб. Заслухано  31 доповідь.  У роботі конференції взяли участь молоді 

вчені з Києва і Харкова. 

3.28. Виконання програми виховної роботи 

Формуванню майбутнього лікаря-патріота сприяє військово-патріотичне 

виховання.   

Для студентів УМСА з метою залучення їх до навчання на кафедрі 

медицини катастроф та військової медицини було проведено практичні 

семінари циклу «Лікарі-учасники ООС – погляд очевидця».  Керівниками 

семінарів були лікарі та фельдшери-учасники ООС 93 ОМБр, Полтавського 

військового госпіталю і  8-ї Полтавської окремої санітарної автомобільної роти 

обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського. 

З метою виховання в молоді поваги до історичного минулого 

українського народу та з нагоди 100-річчя бою під Крутами  проведено 

історичні читання  «Бій під Крутами – реалії і міфи». Учасники заходу 

переглянули документальний фільм «Невідома Україна – «Лист без конверта», 

заслухали музичний твір у виконанні Павла Дворського «Балада про Крути». 

Диспут на тему «Бій під Крутами: героїзм і трагедія нашої історії» проведено за 

участі координаційної ради громадської спілки «Ліга громадських організацій 

«Громада Полтавщини», краєзнавчо-історичного клубу при Центральній 

міській бібліотеці м. Полтави та спецпідрозділу Служби безпеки України. 
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На базі УМСА відбувся практичний семінар «8-а рота: ми рятували 

інших, не думаючи про себе». Мета заходу – вшанування пам’яті загиблих 

учасників бойових дій, ознайомлення з історією створення 8-ї Полтавської 

окремої автомобільної санітарної роти, зустріч із командуванням, бійцями та 

волонтерами роти, спогади військових медиків - учасників бойових операцій у 

Іловайському котлі в 2014 році та захисників Донецького аеропорту в 2014-

2015 рр., популяризація серед студентів академії професії військового медика. 

Професорсько-викладацький склад кафедри післядипломної освіти 

лікарів-стоматологів проводить лікувально-консультативну роботу з воїнами 

ООС. Відзнаки Президента України «За гуманітарну участь в  АТО», лікування 

воїнів у зоні проведення воєнних дій  отримали доцент Добровольський О.В. та 

асистент Тацюк О.А. Подяку Першого добровольчого мобільного шпиталю 

імені Миколи Пирогова «За сприяння діяльності ПДМШ в районах проведення 

ООС на території Донецької та Луганської областей» отримала  студентка 3 

курсу медичного факультету Литвинова Є.О.    

Команда академії посіла 1 місце в щорічному обласному заході з 

військово-патріотичного виховання молоді «Заграва» з-поміж студентів 

закладів вищої освіти Полтави, продемонструвавши відмінні результати 

володіння козацькою і сучасною зброєю (метання списа, стрільба з лука, 

пістолета, гвинтівки) та знання історії й традицій українського козацтва.  

На виконання Указу Президента України від 21 лютого 2017 р. № 43/2017 

«Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки» в УМСА  за участі 

Полтавського музею авіації і космонавтики проведена презентація 

інформаційної платформи у вигляді лекції «NATO – Україна. Шляхи розвитку 

відносин і співпраці».  

В академії діє «Антикорупційна програма заходів на 2015-2018 роки» та 

розроблено методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в 

державних органах та органах місцевого самоврядування». На виконання 

пункту 1 спільного наказу Генеральної прокуратури України та Міністерства 

освіти і науки від 13.10.2017 р. №279/1375 спільно з працівниками Полтавської 

прокуратури для студентів було проведено цикли лекцій на тему «Прокуратура 

і суспільство» (запобігання та протидія корупції в медичних установах).  

На  виконання розпорядження Кабінету Міністрів України №681-р від 

26.09.2018 р. «Про затвердження плану заходів з проведення у 2018 році 

Всеукраїнського тижня права» з нагоди проголошення загальної Декларації 

прав людини проведено Всеукраїнський  урок «Права людини» і прочитано  

інтерактивну лекцію «Правоохоронні та правозахисні органи в Україні».  На 

кафедрах академії оформлено тематичні стенди «Права та обов’язки осіб, які 

навчаються в академії»;  співробітниками бібліотеки підготовлено 

бібліографічний огляд публікацій у пресі «STOP торгівлі людьми» та 

віртуальну експрес-інформацію на блозі бібліотеки «Пам’ятаймо! Людина не 

товар!». 

3.29. Забезпечення повного впровадження української мови в 

навчальний процес 

       Для  забезпечення повного впровадження української мови в 
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навчальний процес відповідну  діяльність виконує кафедра українознавства та 

гуманітарної підготовки УМСА.  

  Предмет «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

викладається за чинною програмою для студентів І курсу всіх факультетів  і для 

клінічних ординаторів; «Українська мова як іноземна» й «Українська мова як 

мова спілкування»  – для студентів-іноземців. 

  У 2018 році видано навчальний посібник: Лещенко Т. О. Читаємо 

українською: посібник для іноземних студентів 1-2 курсів (соціокультурний 

аспект). Ч. 1 / Т. О. Лещенко, О. М. Шевченко, Г. М. Козуб. – Полтава : ФОП 

Гаража М. Ф., 2018. – 129 с.   

  У процесі виконання кафедральної ініціативної НДР «Медичний 

дискурс у парадигмі сучасності: лінгвістичний, лінгводидактичний і 

соціокультурний аспекти» (державний реєстраційний номер 0116U003820) 

опубліковано 14 науково-методичних статей, де викладені результати 

апробації продуктивних технологій навчання української мови в медичному 

ЗВО, висвітлюються актуальні питання внормованості медичної 

терміносистеми, зокрема стоматологічної.   

У 2018 році  студенти УМСА вкотре стали переможцями на обласних 

етапах головних українських мовно-літературних конкурсів: ХVІІІ 

Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика – І і ІІ місце; 

VIІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка – ІІ місце. Студентки УМСА, учасниці 

кафедрального літературного об’єднання «Сонячне сплетення», стали 

переможцями ІХ  обласного літературного конкурсу на здобуття премії 

імені М.В. Гоголя й обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської 

та студентської творчості «Змагаймося за нове життя!», присвяченого Лесі 

Українці.   

   Активно впроваджуються продуктивні форми мовно-патріотичного 

виховання студентської молоді. До Міжнародного дня грамотності (8 вересня) 

проведено  акцію «Знаю українську»; у День української мови та писемності 

(9 листопада)  – літературно-творчий вечір «Ну що б, здавалося, слова…», в 

якому взяли активну участь вітчизняні й іноземні студенти; з ініціативи 

кафедри працівники і студенти УМСА долучилися до написання 

Всеукраїнського диктанту національної єдності; серед студентів-іноземців 

проведено Шевченківські читання.  

Останніми роками головним суб’єктом мовного навчання і виховання 

стали іноземні студенти УМСА – задля міжнаціональної взаємодії та 

формування шанобливого ставлення до України, її мови, культури і мистецтва, 

презентування України у світі. 

3.30. Забезпечення покращення викладання іноземної мови в 

навчальному закладі  

У рамках виконання ініціативної НДР «Удосконалення змісту та засобів 

навчання іноземної і латинської мов у вищих медичних навчальних закладах IV 

рівня акредитації» (державний реєстраційний номер 0115U001113) видано 

підручник Medical English for Academic Purposes = Фахова англійська мова для 
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аспірантів та викладачів вищих медичних навчальних закладів / Ю.В. Лисанець, 

О.М. Бєляєва, М.П. Мелащенко. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 312 с.  

У лютому 2018 р. було протестовано 75 викладачів, які стоять у резерві 

на проведення занять зі студентами англомовної форми навчання, на предмет 

сформованості мовної та мовленнєвої компетенцій. На підставі отриманих 

даних щодо мовних досягнень осіб, які проходили попереднє тестування, було 

сформовано дві групи з 22 осіб, з якими тричі за тиждень проводилися 

практичні заняття. 21 квітня 2018 р. представниками British Council в Україні 

було проведено іспит APTIS. Результати складання: 11 осіб продемонстрували 

володіння англійською мовою на рівні С1, 10 осіб – на рівні В2.  

У вересні 2018 р. протестовано 50 науково-педагогічних працівників і 

сформовано 2 групи (24 особи), які проходять курси поглибленого вивчення 

англійської мови для складання іспиту APTIS.  

Триває співпраця із сертифікованим викладачем англійської мови як 

іноземної CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) 

Ентоні Робінсоном, який разом із викладачами кафедри проводив бінарні 

лекції, практичні заняття і майстер-класи для студентів, викладачів і аспірантів.  

3.31. Забезпечення додержання умов колективного договору і правил 

внутрішнього розпорядку закладу 

Науково-педагогічні, наукові, педагогічні й інші працівники академії 

приймаються на роботу за трудовими договорами (контрактами) і на 

конкурсній основі відповідно до чинного законодавства України. Працівник не 

може бути допущений до роботи без укладення трудового договору 

(контракту), оформленого наказом ректора академії, та повідомлення 

Державної фіскальної служби з питань забезпечення формування і реалізації 

державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в 

порядку, встановленому КМУ. 

Заміщення посад професорсько-викладацького складу (науково-

педагогічних працівників) відбувається на конкурсній основі відповідно до 

вимог Закону України «Про вищу освіту». 

Забезпечуються необхідні організаційні й економічні умови для 

проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості 

освіти, для ефективної роботи, підвищення професійного рівня, кар’єрного 

зростання науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників 

академії. 

У 2018 року обрано за конкурсом на посади: професорів кафедр – 2 

особи; доцентів кафедр – 26 осіб; старших викладачів кафедр – 7 осіб. 

3.32. Діяльність закладу відповідно до Статуту і вимог законодавства 

Відповідно до Статуту академія здійснює такі види діяльності:  

  підготовка згідно з державним замовленням і договірними 

зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців за ступенями вищої освіти 

„молодший спеціаліст”, „магістр”, „доктор філософії”,  „доктор наук” згідно з 

отриманими ліцензіями та відомостями щодо здійснення освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти; 
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  підготовка іноземних громадян до вступу і навчання в закладах вищої 

освіти;   

– підготовка в інтернатурі, клінічній ординатурі вітчизняних  та іноземних 

громадян; 

– навчання вітчизняних студентів за програмою підготовки офіцерів 

медичної служби запасу; 

–  спеціалізація, перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування 

медичних і фармацевтичних кадрів; 

– медична практика згідно з отриманою ліцензією;  

– науково-дослідна робота. 

Протягом звітного періоду діяльність академії організовувалася 

відповідно до Статуту і вимог чинного законодавства. Уживалися заходи щодо 

забезпечення захисту академії та  виконання вимог чинного законодавства 

України, у тому числі положень Закону України “Про вищу освіту”.  

3.33. Виконання щорічного індивідуального плану, затвердженого 

Міністерством охорони здоров’я  

На підставі укладеного з МОЗ України контракту було розроблено і 

затверджено в установленому порядку індивідуальний план на 2018 рік. 

Станом на 01.01.2019 р. усі пункти вищезазначених розділів виконано. 

3.34. Своєчасний щорічний звіт за результатами діяльності, 

передбаченими Контрактом, а за вимогою Міністерства – достроковий 

Згідно з цим пунктом контракту був своєчасно підготовлений і 

надісланий до Міністерства охорони здоров'я України звіт про виконання умов 

договору за 2018 рік. 

3.35. Щорічний звіт перед конференцією трудового колективу 

закладу з питань, що належать до її компетенції як органу громадського 

самоврядування 

На конференції трудового колективу, яка відбулася 26 грудня 2018 року 

(протокол № 4), було представлено й обговорено результати діяльності академії 

у 2018 р., зокрема і питання, включені до умов контракту.  

3.36. Забезпечення укладання колективного договору за погодженням 

із Міністерством і виконання його вимог 

Адміністрація і профспілковий комітет у повному обсязі виконали 

поставлені завдання згідно з умовами колективного договору. Адміністрації та 

профкому в подальшій роботі необхідно звернути увагу на: 

– виконання співробітниками правил внутрішнього розпорядку; 

– зниження побутового травматизму, дотримання правил техніки безпеки 

й охорони праці шляхом роз’яснювальних бесід при прийнятті на роботу, на 

конференціях і зборах; 

– своєчасне забезпечення контингенту працюючих у шкідливих умовах 

засобами індивідуального захисту. 

Комісії із соціального страхування, відділу кадрів, профкому 

організовувати щорічний диспансерний огляд, визначити категорії 

співробітників із подальшим аналізом захворюваності, вирішенням питання 

стаціонарного, амбулаторного лікування і санаторно-курортного оздоровлення. 
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Своєчасно регулювати питання забезпечення дієтичним харчуванням 

співробітників і студентів, контролювати виконання санітарно-гігієнічних норм 

пунктами харчування академії. Контролювати стан виконання умов 

колективного договору, забезпечити перегляд, доповнення й обговорення на 

зборах трудового колективу. 

Своєчасно вносити зміни і доповнення в колективний договір і в 

колективні трудові спори (конфлікти) академії у зв’язку зі змінами в 

законодавстві України з подальшим затвердженням на зборах трудового 

колективу та реєстрацією місцевими органами виконавчої влади. 

3.37. Забезпечення охорони праці, дотримання законності та порядку 

Відповідно до  Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про 

працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили  втрату працездатності» та інших нормативно-

правових актів в УМСА впроваджена і діє система управління охороною праці.  

Працівники академії під час прийняття на роботу проходять інструктажі, 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної 

допомоги потерпілим при нещасних випадках, а також правил поведінки в разі 

виникнення аварії. 

Працівники академії, зайняті на роботах підвищеної небезпеки або там, де 

є потреба в професійному доборі, щорічно проходять за рахунок академії 

спеціальне навчання і перевірку знань. 

Роботи підвищеної небезпеки та експлуатація устаткування підвищеної 

небезпеки в академії проводяться згідно з Дозволом №131.12.53-80.30.0 

Територіального управління Держгірпромнагляду в Полтавській області, 

чинного до 03.04.2022 року.  

3.38. Дотримання граничних сум витрат на придбання автомобілів, 

меблів, іншого обладнання, устаткування, мобільних телефонів, 

комп’ютерів, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

04.04.2001 №332, та забезпечення виконання п. 2 Постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної 

дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за 

використанням державного майна і фінансових ресурсів», зокрема: 

установити, що підставою для розгляду питання про відповідність 

займаній посаді керівників або розірвання контракту з керівниками 

суб'єктів господарювання державного сектора економіки є недотримання 

ними фінансового та бюджетного законодавства, а також незабезпечення 

виконання в установлені строки законних вимог органів, яким надано 

право здійснення фінансового контролю.  

У строки, визначені законодавством, проводився контроль своєчасного 

декларування доходів працівниками, на яких обов’язок декларування доходів 

покладено Законом України «Про запобігання корупції». Крім того, постійно 

надавалися  консультації та роз’яснення щодо заповнення і подання декларації 

про доходи такими працівниками з метою забезпечення якості та відповідності 

законодавству поданих декларацій. 
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У 2018 році працівники УМСА і здобувачі освіти не притягувалися до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; повідомлень 

громадян і юридичних осіб, студентів та працівників академії щодо вчинення в 

ній корупційних діянь не надходило. 

Задля дотримання вимог ст. 61 Закону України «Про запобігання 

корупції» у 2018 році в УМСА проведено оцінку корупційних ризиків, за 

результатами якої розроблено і затверджено звіт, ідентифіковано корупційні 

ризики в діяльності Української медичної стоматологічної академії, визначено 

чинники корупційних ризиків та можливі їхні наслідки, розроблено заходи з 

метою усунення корупційних ризиків. 

3.39. Дотримання вимог, визначених у ст. 32 Закону України «Про 

вищу освіту» 

Протягом звітного періоду в УМСА дотримувались основних положень 

ст. 32 Закону України «Про вищу освіту» і змін до нього. Діяльність академії 

відбувалася за відповідними принципами: автономії та самоврядування; 

розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника державних 

органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких 

належить академія, органів управління закладу вищої освіти та його 

структурних підрозділів; поєднання колегіальних і єдиноначальних засад; 

незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій. 

Також використовували права, надані ЗВО п.2 ст. 32 цього закону, зокрема: 

– розробляти і реалізовувати освітні (наукові) програми в межах 

ліцензованої спеціальності; 

– самостійно визначати форми навчання і форми організації освітнього 

процесу; 

– обирати типи програм підготовки магістрів, передбачені Міжнародною 

стандартною класифікацією освіти; 

– приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та 

інших працівників; 

– формувати і затверджувати власний штатний розпис відповідно до 

законодавства; при зменшенні чисельності осіб, які навчаються за кожною 

освітньою програмою, в межах 20 відсотків чисельності, визначеної на початок 

навчання за цією програмою, штатна чисельність науково-педагогічних 

працівників не скорочується; 

– приймати остаточне рішення щодо визнання, в тому числі 

встановлення еквівалентності, здобутих у іноземних закладах вищої освіти 

ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань 

доцента, професора під час зарахування та навчання та/або на посаду наукового 

чи науково-педагогічного працівника; 

– запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, мистецьких, науково-

дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу; 

– надавати додаткові освітні й інші послуги відповідно до законодавства; 

– самостійно розробляти і запроваджувати власні програми освітньої, 

мистецької, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; 

– самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їхній зміст і 

програми навчальних дисциплін; 
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– присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які 

відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після 

завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти; 

– приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів 

акредитованими спеціалізованими вченими радами; 

– утворювати, реорганізовувати і ліквідовувати свої структурні 

підрозділи; 

– провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, 

навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну 

базу; 

– провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із 

навчальними закладами, науковими установами й іншими юридичними 

особами; 

– розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-

виробничі підрозділи в установах і організаціях; 

– брати участь у роботі міжнародних організацій; 

– запроваджувати власну символіку й атрибутику; 

– встановлювати власні форми морального і матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

– звертатися з ініціативою до органів, які здійснюють управління у сфері 

вищої освіти, про внесення змін до чинних або розробку нових нормативно-

правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над 

проектами; 

– провадити фінансово-господарську й іншу діяльність відповідно до 

законодавства і Статуту академії; 

– розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання 

платних послуг; 

– відкривати поточні та депозитні рахунки в банках; 

– реалізовувати інші права, що не суперечать законодавству. 

Виконуючи зобов’язання, покладені на заклади вищої освіти п.3 ст. 32, 

уживали заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх 

технологій, щодо запобігання і виявлення академічного плагіату в наукових 

працях науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів 

вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності; 

використовували внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти; створювали необхідні умови для здобуття вищої освіти 

особам з особливими освітніми потребами;  оприлюднювали на офіційному 

веб-сайті та інформаційних стендах інформацію про реалізацію своїх прав і 

виконання зобов’язань. 

Нині колектив УМСА працює над вирішенням таких першочергових 

завдань:  

– розширення застосування інтернет-ресурсів та ІТ-технологій у роботі 

академії; 

– якісна підготовка студентів і лікарів-інтернів до іспитів «Крок 1», «Крок 

2», «Крок 3»; 
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– підвищення кваліфікації викладачів через навчання і стажування в

закордонних університетах та медичних закладах, участь у міжнародних 

конференціях для викладачів та аспірантів; 

– розвиток кадрового потенціалу науково-педагогічних працівників; в

основі  програми розвитку – пошук і залучення  обдарованої  студентської 

молоді до наукової роботи через мережу студентського наукового товариства; 

– покращення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу,

наукових досліджень; закупівля  переважно  високотехнологічного обладнання 

– пріоритетне завдання менеджменту УМСА;

– висвітлення досягнень науковців академії  через публікацію досліджень

у провідних світових фахових виданнях із достатнім імпакт-фактором, у 

журналах УМСА, які мають вийти на рівень  міжнародних наукометричних  баз 

Scopus і Web of  Science. 
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