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Міністерство охорони здоров'я України 
Міністру  

Скалецькій З.С. 
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

 

Надсилаю звіт про виконання умов контракту від 31 травня 2019  р., 
№ 14, укладеного зі мною за розділом 6 – «Керівник зобов'язаний забезпечити», 
за 2019 рік. 

1) підготовку фахівців з вищою освітою за відповідними програмами 
на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти 

В Українській медичній стоматологічній академії підготовка 
кваліфікованих фахівців для забезпечення потреб сучасної галузі охорони 
здоров'я відбувається відповідно до вимог Законів України «Про вищу освіту», 
«Про фахову передвищу освіту», «Про освіту» з урахуванням завдань, 
визначених Указами Президента України, Постановами і Розпорядженнями 
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими й розпорядчими 
документами Міністерства освіти і науки та  Міністерства охорони здоров’я 
України.   

Підготовка фахівців із вищою освітою в УМСА відбувається за такими 
спеціальностями (таблиця 1): 

Таблиця 1 
Освітній 
ступінь 

Шифр і назва 
галузі знань 

Код напряму підготовки, назва 
спеціальності 

Молодший  
спеціаліст 
 

1201 Медицина 5.12010102 Сестринська справа 
22 Охорона 
здоров’я 

223 Медсестринство 
221 Стоматологія 
226 Фармація 
226 Фармація, промислова фармація 

Бакалавр 22 Охорона 
здоров’я 

223 Медсестринство 
(за освітніми програмами 
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«Медсестринство»,  
«Парамедик») 

Спеціаліст 1201 Медицина 7.12010001 Лікувальна справа 
 7.12010002 Педіатрія 
 7.12010005 Стоматологія 

Магістр 22 Охорона 
здоров’я 

222  Медицина 
228  Педіатрія 
221 Стоматологія 

Доктор 
філософії 

09 Біологія 091 Біологія 
22 Охорона 
здоров’я 

222  Медицина  
221 Стоматологія 

 
Відповідно до стандартів вищої освіти та з урахуванням рекомендацій 

МОЗ України в УМСА розроблено і затверджено Вченою радою освітні 
програми для відповідних рівнів вищої освіти в межах спеціальностей, що 
визначають вимоги до рівня освіти осіб; перелік навчальних дисциплін і 
логічну послідовність їх вивчення; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 
виконання програми; очікувані результати навчання.  

11 вересня 2019 року УМСА успішно пройшла аудит системи 
менеджменту якості щодо встановлення відповідності системи менеджменту 
якості підприємства вимогам ISO 9001:2015, що свідчить про відповідність 
надання освітніх послуг навчальним закладом, пов’язаних зі здобуттям вищої 
освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, 
спеціаліста, магістра, у т.ч. для іноземних громадян, підготовки науково-
педагогічних кадрів. Академія продовжує впроваджувати, підтримувати й 
удосконалювати систему менеджменту і контролю якості надання освітніх 
послуг.  

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний 
навчальний рік формуються і затверджуються робочі навчальні плани. Робочі 
навчальні плани з усіх спеціальностей на 2019-2020 н.р. ухвалені рішенням 
Вченої ради УМСА 15 травня 2019 р., протокол № 9 і затверджені наказом 
ректора від 17.05.2019.  

На післядипломному етапі підготовка лікарів у інтернатурі проводиться 
за 21 спеціальністю, курси тематичного удосконалення проводяться  також за 
21 спеціальністю.  

 
Медичний факультет №1 

Станом на 01.01.2020 р. на факультеті навчаються 1512 здобувачів освіти 
(бюджетна форма навчання – 1111; контрактна форма навчання – 401). 
Протягом року: переведено з контрактної на бюджетну форму навчання 10 осіб; 
надано академічних відпусток 16 студентам. 

Протягом року відраховано 118 студентів, із них 90 – за невиконання 
навчального плану і порушення навчальної дисципліни (із яких 43 не склали 
Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) і 14 – ліцензійний 
інтегрований іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка»). Крім того, 12 
студентів відраховано за власним бажанням, 4 – не приступили до занять, 12 – 
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переведені до інших ЗВО. 
Відповідно до «Положення про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади» у визначені терміни на всіх кафедрах, закріплених за медичним 
факультетом № 1, проведено I етап олімпіади, переможці якого взяли участь у 
II етапі олімпіади. Згідно з наказом МОН України «Про підсумки 
Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 н. р.» від 05.08.2019 р. №1060 
студенти отримали 4 призові місця: Мазур А.О. (II місце з навчальної 
дисципліни «Патоморфологія»), Щербак Н.А. (III місце з навчальної 
дисципліни «Акушерство та гінекологія»), Стаднік Є.О. (III місце з навчальної 
дисципліни «Фармакологія»), Какуліді У.О. (III місце з навчальної дисципліни 
«Психіатрія та наркологія»). 

До іспиту «Крок 1» та іспиту з іноземної мови залучено 332 студенти. 
Середній відсоток правильних відповідей з іспиту «Крок 1» на курсі склав 
72,5% (у 2018 році – 67,6%) за національного показника 71,2%; а з іспиту з 
іноземної мови  – 62,4%, національний показник – 62,8%. 

З інтегрованого тестового іспиту «Крок 1» 50 студентів не набрали 60,5% 
правильних відповідей, що становить 15,06% загальної кількості студентів ( 
національний показник – 17,3%); у 2018 році 97 студентів не набрали 60,5%, що 
становило 24,56% ( національний показник – 19,1%).  

Іспит з іноземної мови не склали 10 студентів (отримали менше 30,5 % 
правильних відповідей), 9 із яких не склали також інтегрований тестовий іспит 
«Крок 1», що становить 3,01% загальної кількості студентів                           
(національний показник – 3,7%). 

У цілому інтегрований тестовий іспит «Крок 1» із іспитом з іноземної 
мови професійного спрямування не склав 51 студент (50 – не склали «Крок 1» 
та іспит з іноземної мови професійного спрямування, 1 – тільки іспит з 
іноземної мови професійного спрямування), що становить 15,36%. 43 студенти 
після перескладань не отримали позитивного результату і були відраховані з 
числа студентів академії.  

21.05.2019 року проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. 
Загальна лікарська підготовка». 

До тестування було залучено 269 студентів. Середній бал на курсі склав 
75,2 %, (у 2018 році –78,4 %) за національного показника 73,7%. У 2019 році на 
медичному факультеті стандартизований тестовий державний іспит «Крок 2» 
не склали 14 студентів, що становить 5,2% (національний показник  – 6,8%), 
серед них: 3 – складали іспит повторно, 7 – навчалися повторно на 6 курсі (3 з 
яких були відраховані у 2017-2018 н.р. за невиконання навчального плану) і 4 – 
випускники 2018-2019 н.р.  

1-2.07.2019 р. студенти складали Міжнародний іспит з основ медицини 
(фундаментальні дисципліни). На іспит з’явилися всі студенти, відсоток 
правильних відповідей серед студентів Української медичної стоматологічної 
академії становив 28,43 %.  

Дані про складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту і 
ліцензійного іспиту наведено в таблиці 2.  
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Таблиця 2 
Результати складання ліцензійних іспитів студентами медичного 

факультету №1 
Ліцензійний 

іспит 
Рік Складали 

(к-ть осіб) 
Склали 

(к-ть 
осіб) 

С
ер

ед
ні

й 
по

ка
зн

ик
 т

ес
ту

 
(%

) 

Н
ац

іо
на

ль
ни

й 
по

ка
зн

ик
 (%

) Кількість студентів, 
які не склали іспит 

абс. (%) середній 
показник 

по Україні 
(%) 

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

Є
Д

К
І 

Крок 1  
2019 

332 282 72,5 71,2 50 15,06 17,3 
Іспит з 

іноземної 
мови 

332 322 62,4 62,8 10 3,01 3,7 

Міжнародний 
іспит з основ 

медицини 

2019 332 332 28,43 30,24 - - - 

Крок 2 2018 269 258 78,4 - 11 4,09 4,4 
2019 269 255 75,2 73,7 14 5,2 6,8 

Державна атестація проведена у формі комплексного практично-
орієнтованого державного іспиту.  

Загальні результати державних іспитів серед студентів медичного 
факультету №1 наведено в таблиці 3. 

Таблиця 3 
Зведені дані за підсумками складання державної атестації студентами 

медичного факультету №1, які навчалися  за спеціальністю  
«Лікувальна справа»  

Рі
к 

К
іл

ьк
іс

ть
 с

ту
де

нт
ів

 н
а 

ви
пу

ск
но

му
 к

ур
сі

  

Д
оп

ущ
ен

о 
до

 с
кл

ад
ан

ня
 

де
рж

ав
но

ї а
те

ст
ац

ії 

Склали іспити  

С
ер

ед
-

ні
й 

ба
л  

У тому числі 
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 % 

2018 263 263 41 15,59 21 7,98 154 58,56 57 21,67 11 4,18 0 0 4,09 
2019 262 262 36 13,74 26 9,92 159 60,69 49 18,7 17 6,49 1 0,38 4,03 

Зауваження і пропозиції голови ДЕК і план заходів щодо їх реалізації 
обговорено на засіданнях вченої ради академії й факультету. 
 

Медичний факультет №2 
Загальний контингент студентів станом на 01.01.2020 року налічує 521 

особу: 120 – бюджетна форма навчання, 401 – контрактна форма навчання (5 – 
академічні відпустки).  За 2019 рік відраховано 50 студентів: 19 – за власним 
бажанням (1 – бюджетна форма навчання, 18 –  контрактна форма навчання), 29 
– за невиконання навчального плану (2 – бюджетна форма навчання, 27  –  
контрактна форма навчання);  1 – переведено в інший заклад вищої освіти 
України (бюджетна форма навчання), 1– не приступив до занять. 
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Для студентів 3 курсу медичного факультету № 2 було проведено перший 
етап ЄДКІ: 25 червня 2019 р. – інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з 
іноземної мови професійного спрямування для спеціальності «Медицина»;  1-2 
липня 2019 р. – Міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні 
дисципліни). 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит складали 95 осіб. Середній 
відсоток правильних відповідей із тестового іспиту «Крок 1» –  67,5% (у 2018 р. 
– 64,8%) за національного показника 71,2%; з іноземної мови професійного 
спрямування для спеціальності «Медицина» – 62,4%, національний показник – 
62,8%. 

З інтегрованого тестового іспиту «Крок 1» 19 студентів не набрали 60,5% 
правильних відповідей, що складає 20% загальної кількості студентів 
(національний показник – 17,3%),  у 2018 р. – відповідно 9 студентів, що 
становило 16,6 % (національний показник – 19,1%).  

Іспит з іноземної мови професійного спрямування не склали 7 студентів 
(набрали менше 30,5% правильних відповідей), що становить 7,3% загальної 
кількості студентів (національний показник – 3,7%). 

У цілому Єдиний державний кваліфікаційний іспит не склали 22 студенти 
(23,3% загальної кількості студентів). 

21 травня 2019 року проведено ліцензійний державний інтегрований іспит 
«Крок 2. Загальна лікарська підготовка». 

У тестуванні взяли участь 48 студентів. Середній показник на курсі склав 
73,3% (у 2018 році – 77,5%)  за національного показника 73,7%. Не склали іспит 
2 студенти, що становить 4,1% (національний показник – 6,8%). 

Узагальнені дані про результати складання Єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту і ліцензійного державного інтегрованого іспиту  подано 
у зведеній таблиці 4.  

Таблиця 4 
Результати складання  Єдиного державного кваліфікаційного іспиту  

 і ліцензійного державного інтегрованого іспиту  
(медичний факультет № 2) 

 
Державна атестація випускників медичного факультету № 2 відповідала 

вимогам чинної нормативної бази, наказу МОЗ України від 31.05.2005 р. № 53 і 

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

Є
Д

К
І Крок 1 2019 95 76 67,5 71,2 19 20 17,3 

ІМПС 2019 95 88 62,4 62,8 7 7,3 3,7 
МІОМ 2019 95 95 28,43 30,24 - - - 

Крок 2 2018 52 49 77,5 78,8 3 5,7 4,4 
2019 48 46 73,3 73,7  2 4,1 6,8 
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всім складовим гаузевих стандартів вищої освіти й була проведена у формі 
комплесного практично-орієнтованого державного іспиту.  

Загальні результати державної атестації серед студентів медичного 
факультету №2  подано в таблиці 5. 

Таблиця 5  
Зведені дані за підсумками складання  державної атестації студентами  
медичного факультету №2, які навчалися за спеціальністю «Педіатрія» 

Рі
к 

К
іл

ьк
іс

ть
 с

ту
де

нт
ів

 н
а 

ви
пу

ск
но

му
 к

ур
сі

  
До

пу
щ

ен
о 

до
 ск

ла
да

нн
я 

де
рж

ав
но

ї а
те

ст
ац

ії 
 

Склали іспити 

Се
ре

дн
ій

 б
ал

 
 тільки на 

«5» 
отримали 
диплом з 
відзнакою 

на «5» і «4» на оцінки 
«5», 

«4», «3» 

тільки на 
«3» 

отримали 
«2» 

к-ть 
 

% 
 

к-ть 
 

% 
 

к-ть 
 

% 
 

к-ть 
 

% 
 

к-ть 
 

% 
 

к-ть 
 

% 
 

 
 

2018 49 49 5 10,20 1 0,49 35 71,43 7 14,29 2 4,08 0 0 4,03 
2019 48 48 3 6,25 0 0 33 68,75 9 18,75 3 6,25 0 0 4,03 

 
Стоматологічний факультет 

На початку 2019 року на стоматологічному факультеті навчалися 1313 
студентів (із них 15 осіб перебувають у академічній відпустці). Протягом року 
відраховано 121 студента: за власним бажанням – 21, за невиконання 
навчального плану – 37, як такі, що не уклали угоду з оплати і не приступили 
до занять, – 4, які не склали ліцензійний іспит «Крок 1. Стоматологія» – 51, які 
не склали ліцензійний іспит «Крок 2. Стоматологія» – 8. Переведено й 
поновлено на стоматологічний факультет із інших ЗВО 5 студентів. 

За підсумками других етапів олімпіад згідно з наказом МОН України від 
05.08.2019р. №1060 «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 
2018/2019 навчального року» серед студентів стоматологічного факультету 
призові місця здобули: 

1. Давітян Д. Л. – І місце зі спеціальності «Стоматологія»; 
2. Скрипник М. І. – ІІ місце зі спеціальності «Стоматологія»; 
3. Єнгаличев Т. Р. – І місце з дисципліни «Латинська мова та медична 

термінологія»; 
4. Євтушок В. В. – ІІІ місце з дисципліни «Медична біологія». 
23 квітня 2019 року представники ДО «Центр тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і 
«Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» провели перший етап 
Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ) для спеціальності 
«Стоматологія», який складався з таких обов’язкових компонентів: 
інтегрованого тестового іспиту «Крок 1» (далі – іспит «Крок 1») та іспиту з 
іноземної мови професійного спрямування (далі – іспит з іноземної мови). У 
тестуванні брали участь 301 студент. 

Іспит «Крок 1» із першого разу не склали 90 (29,9%) осіб (минулого року 
– 134 (42,81%)) за середнього показника по Україні – 40,0%. Із другої спроби 
іспит не склали 51 (16,9%) студентів, які були відраховані з академії. Середній 
відсоток правильних відповідей з іспиту «Крок 1» – 66,5% (минулого року – 
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61,1%) за національного показника – 62,1%. 
Іспит з іноземної мови із першого разу не склали 20 (6,6%) осіб за 

середнього показника по Україні 14,6%. Із другої спроби іспит не склала 1 
(0,3%) студентка, яка була відрахована з академії. Середній відсоток 
правильних відповідей іспиту з іноземної мови склав 57,8% за національного 
показника  50,3%. 

30 травня 2019 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». На іспит було зареєстровано 279 
студентів. 

За результатами всіх складань ліцензійний іспит не склали 8 (2,9%) осіб, 2 
з яких повторно, за середнього показника по Україні 8,8%. Середній відсоток 
правильних відповідей склав 78,1% (минулого року – 77,5%) за національного 
показника 74,4%. 

Дані щодо складання ліцензійних іспитів подано в табл. 6. 
Таблиця 6 

Результати складання ліцензійних іспитів 
студентами стоматологічного факультету 

Іспит Рік Складали 
(к-ть 
осіб) 

Скла-
ли 

(к-ть 
осіб) 

Середній 
показник 

(%) 

Націо-
нальний 
показник 

(%) 

Кількість студентів, 
які не склали іспит 

абс. (%) середній 
показник 

по Україні 
(%) 

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

Є
Д

К
І Крок 1 

2019 

301 211 66,5 62,1 90 29,9 40,0 
іспит з 
інозем-

ної мови 

 
301 

 
281 

 
57,8 

 
50,3 

 
20 

 
6,6 

 
14,6 

Крок 2 
2018 324 308 77,5 – 16 4,9 9,5 
2019 279 271 78,1 74,4 8 2,9 8,8 

 

Наказом ректора академії від 24 травня 2019 р. №266-у до державної 
атестації були допущені 269 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. 7. 

Таблиця 7 
Загальні результати практично-орієнтованого державного іспиту 

на стоматологічному факультеті 

Рі
к 

К
іл

ьк
іс

ть
 с

ту
де

нт
ів

 
на

 в
ип

ус
кн

ом
у 

ку
рс

і  

Д
оп

ущ
ен

о 
до

 
ск

ла
да

нн
я 

іс
пи

ті
в Кількість випускників, які склали іспити 

С
ер

ед
ні

й 
ба

л тільки на 
«5» 

з них 
отримали 
диплом з 

відзнакою 

на 
«5», «4», 
тільки на 

«4» 

на змішані 
оцінки 

«5», «4», 
«3» 

тільки на 
«3» 

отри
мали 
«2» 

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

% 

2018 312 312 53 16,99 13 4,17 177 56,73 54 17,31 28 8,97 – – 4,09 
2019 269 269 56 20,82 13 4,83 129 47,96 60 22,30 24 8,92 – – 4,10 
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Відповідно до листа МОЗ України від 14.01.2019 р. №11.2-10/903 «Про 

працевлаштування випускників 2019 року, які навчались за державним 
замовленням», 14.05.2019 р. було проведено засідання Комісії зі сприяння 
працевлаштуванню випускників.  

Результати засідання Комісії зі сприяння працевлаштуванню випускників 
2019 року, які навчалися за державним замовленням і звернулися з відповідною 
заявою до адміністрації, наведено в табл. 8.  

Таблиця  8 
Працевлаштування випускників УМСА у 2019 р. 

№ п/п Найменування області Кількість випускників 
Медичний факультет № 1  

1 Житомирська  1 
2 Полтавська 5 
3 Черкаська 2 
4 Чернігівська 1 
5 Самостійне працевлаштування 173 
Усього  182 

Медичний факультет №2 
1 Волинська 1 
2 Житомирська 1 
3 Кіровоградська 1 
4 Львівська 1 
5 Полтавська 25 
6 Черкаська 3 
7 Чернігівська 1 
8 Самостійне працевлаштування 15 
Усього  48 

Стоматологічний факультет 
1 Дніпропетровська 1 
2 Донецька 1 
3 Житомирська 1 
4 Кіровоградська 1 
5 Миколаївська 1 
6 Полтавська 2 
7 Черкаська 2 
8 Чернігівська 1 
9 Самостійне працевлаштування 9 
Усього  19 
Загальна кількість  249 

 
Факультет підготовки іноземних студентів 

На початок 2019 р. на факультеті підготовки іноземних студентів 
навчалися 1327 студентів, із яких 678 – англійською мовою. Протягом року  
відраховано 304 іноземців (без урахування випускників), із яких 192 – за 
невиконання навчального плану, 25 – за порушення правил внутрішнього 
розпорядку, 76 – за власним бажанням, 11 – за порушення умов контракту. 

У 2019 році на навчання в академію було зараховано 408 іноземців: 
- на перший курс – 295 студентів (180 – англомовна форма навчання), 
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o 143 – на спеціальність «Стоматологія»,  
o 152 – на спеціальність «Медицина»; 

- підготовче відділення – 90; 
- клінічні ординатори – 23. 
На початок звітного періоду на факультеті за спеціальністю 

«Стоматологія» навчався 531 іноземець, у тому числі 142 англійською мовою, а 
за спеціальністю «Лікувальна справа» – 796 осіб, у тому числі 536 англомовної 
форми навчання.  

Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу 23.04.2019 р. 
для іноземних студентів ІІІ курсу, які навчаються за спеціальністю 
«Стоматологія» (99 осіб, із яких 29 – англомовні), було проведено перший етап 
Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), який складався з  
інтегрованого тестового іспиту «Крок 1» та іспиту з іноземної мови 
професійного спрямування. За його результатами інтегрований тестовий іспит 
«Крок 1» не склав 51 студент (27 російськомовних і 24 англомовних). Середній 
бал серед російськомовних іноземних студентів склав 51,8%, серед 
англомовних – 41,5% (у минулому навчальному році – 39,2% і 39,7% 
відповідно).  

У поточному навчальному році іспит «Крок 2. Стоматологія» загалом 
складали 67 іноземців, із яких 15 – англійською мовою. Причому в іспиті брали 
участь 18 студентів, які не склали іспит «Крок 2. Стоматологія» в минулі роки 
(17 російськомовних та 1 англомовний). 17 студентів не набрали достатньої 
кількості балів (із них 10 випускників минулих років: 4 російськомовні 2017 
року та 5 російськомовних і 1 англомовний 2018 року випуску). 

Загальні результати складання ліцензійних іспитів представлено у 
зведеній таблиці 9.  

Таблиця  9 
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

% 

ЄДКІ,  
Етап 1 
“Меди-         
цина” 

КРОК 1 
 рос 

2018 44 26 50,8 18 40,9 40,9 
2019 32 27 59,8 5 15,6 44,4 

англ 
2018 54 53 57,3 1 1,9 1,8 
2019 67 44 59,4 23 34,3 34,1 

Іноземна 
мова 

рос 2019 32 32 58,5 - - 11,5 
англ 67 66 66,6 1 1,5 5,6 

ЄДКІ,  
Етап 1 

“Стомато-
логія” 

КРОК 1 
 рос 

2018 58 16 39,2 42 72,4 85,4 
2019 70 43 51,8 27 38,6 66,8 

англ 
2018 18 3 39,7 15 83,3 87,3 
2019 29 5 41,5 24 82,8 72,1 

Іноземна 
мова 

рос 
2019 

70 69 54,5 1 1,4 20,6 
англ 29 28 45,6 1 3,4 23,7 
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КРОК 2 
ЗЛП 

рос 
2018 33 30 72,6 3 9,1 9 
2019 64 52 63,8 12 18,8 19,7 

англ 
2018 24 16 63 8 33,3 33,3 
2019 36 24 60,6 12 33,3 13,3 

КРОК 2 
Стом 

рос 
2018 80 61 68,2 19 23,8 32,6 
2019 52 37 60,2 15 28,8 25,6 

англ 
2018 19 17 71,2 2 10,5 24,7 
2019 15 12 62,9 3 20 30,6 

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

допущені 49 іноземців. Середній бал у іноземних студентів склав 3,58 (у 2018 
році – 3,69). До державної атестації з фаху “Лікувальна справа” були допущені 
92 іноземці. 

Загальні результати підсумкової атестації випускників наведено в 
таблицях 10 і 11. 

Таблиця  10 
Загальні результати практично-орієнтованого іспиту серед іноземних 

студентів за спеціальністю «Стоматологія» за 2019 рік 

Рік 
 
 

 Кі
ль

кі
ст

ь  
ст

уд
ен

ті
в 

 

Кількість випускників, які склали іспити 
 

Се
ре

дн
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. 
 

% 
 

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

2019 49 2 4,08 - - 15 30,61 13 26,53 19 38,78 - - 3,58 
Таблиця  11 

Загальні результати практично-орієнтованого іспиту серед іноземних 
студентів за спеціальністю «Лікувальна справа» за 2019 рік 

Рі
к 

Д
оп

ущ
ен

о 
до

 
ск

ла
да

нн
я 

 

Склали іспити  

С
ер

ед
ні

й 
ба

л У тому числі 
тільки 
на  «5» 

отримали 
диплом                        

з відзнакою 

на «5» 
 і «4» 

на «5», 
«4», «3» 

тільки 
на «3» 

отримали 
«2» 

2018 54 5 
(9,26%) 

0 26 
(48,15%) 

14 
(25,93%) 

8 
(14,81%) 

1 
(1,85%) 

3,81 

2019 92 7 
(7,61%) 

0 40 
(43,48%) 

16 
(17,39%) 

28 
(30,43%) 

1 
(1,09%) 

3,76 

 
У цілому державні екзаменаційні комісії оцінили рівень підготовки 

випускників факультету підготовки іноземних студентів Української медичної 
стоматологічної академії таким, що відповідає вимогам кваліфікаційної 
характеристики лікаря і лікаря-стоматолога відповідно. 
  

Навчально-науковий інститутут післядипломної освіти  
У 2019 році в інтернатурі навчалися 1114 лікарів-інтернів  

за 19 фахами (у 2018 р. – 975 лікарів-інтернів за 20 фахами), із них 644 –
медичного профілю (у 2018 р. – 644) і 470 стоматологів (у 2018 р. – 331).  
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За бюджетом – 501 лікар-інтерн (у 2018 р. – 477), за контрактом – 613 лікарів-
інтернів (у 2018 р. – 498). 

Відповідно до наказів МОЗ України від 20.11.2006 №762 і №763 
ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка»  
і «Крок 3. Стоматологія» затверджений як складова частина державної атестації 
при присвоєнні кваліфікації лікаря-спеціаліста.  

Іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» 26 березня 2019 р. 
складали 217 лікарів-інтернів медичного профілю 1-го року навчання  
(у 2018 р. – 204). Середній бал ліцензійного іспиту – 75,9% (у 2018 р. – 77%). 
Не склали 44 (20,2%) проти 29 (14,2%) у 2018 р. 

Іспит «Крок 3. Стоматологія» 26 березня 2019 року повторно складали  
22 лікарі-інтерни стоматологічного профілю 2-го року навчання. Середній бал 
ліцензійного іспиту – 67,1%. Не склали – 13. 

Іспит «Крок 3. Стоматологія» 5 листопада 2019 р. складали 198 лікарів-
інтернів стоматологів 2-го року навчання (у 2018 р. – 150), не склали  21 (11%) 
проти 30 (20%) у 2018 р. Середній бал ліцензійного іспиту – 79,3%  (у 2018 р. – 
75,4%). 

Іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» 5 листопада 2019 р. 
перескладали 35 лікарів-інтернів медичного профілю 2-го року навчання. 
Середній бал ліцензійного іспиту – 67%. Не склало – 20. 

Державну атестацію лікарів-інтернів на визначення знань і практичних 
навичок проведено: 

–24-29 січня 2019 р. державними атестаційними комісіями, які 
затверджені спільним наказом ректора академії і директора ДОЗ Полтавської 
облдержадміністрації від 10 січня 2019 р. №15/29-пд. Атестації підлягали 39 
лікарів-інтернів медичного профілю. Навчалися за бюджетом 28 лікарів-
інтернів, за контрактом – 11 лікарів-інтернів. Не допущено – 4 лікарі-інтерни. 
Атестувалися 35 лікарів-інтернів. Середній бал атестації – 4,12  
(січень 2018 р. – 4,3).  

–18-24 червня 2019 р. державними атестаційними комісіями, які 
затверджені спільним наказом ректора академії і директора ДОЗ Полтавської 
облдержадміністрації від 05.06.2019 №528/294-пд. Голови атестаційних комісій 
затверджені МОЗ України (лист МОЗ України  від 24.05.2019 р.). Атестації 
підлягали 154 лікарі-інтерни медичного профілю і 137 лікарів-інтернів 
стоматологів. З них навчалися за бюджетом 121 лікар-інтерн медичного і 6 
лікарів-інтернів стоматологічного профілю; за контрактом – 33 медичного й 
131 – стоматологічного профілю. Атестувалися 154 інтерни медичного профілю 
і 137 інтернів-стоматологів. Середній бал атестації – 4,12 (у червні 2018 р.– 4,2). 

 У 2019 році на базі кафедр академії підвищили свій фаховий рівень 2824 
лікарі (у 2018 р. – 2734). 

Усього навчалися: на передатестаційних циклах – 1214 лікарів, 
тематичного удосконалення – 1101, спеціалізації – 358, стажування – 151 лікар 
(у 2018 р. – 1107, 877, 361 і 389 відповідно). 
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Медичний  коледж УМСА  
Контингент здобувачів вищої освіти медичного коледжу Української 

медичної стоматологічної академії станом на 01.12. 2019 р. складав 548 осіб.  
Медичне відділення: 

освітній ступінь «молодший спеціаліст»  
- спеціальність 223 Медсестринство ОПП Сестринська справа – 98 

осіб (із них – 4 іноземні студенти); 
- спеціальність 221 Стоматологія ОПП Стоматологія ортопедична – 

112 осіб (із них – 1 іноземний студент); 
освітній ступінь «бакалавр»  

спеціальність 223 Медсестринство: 
-  ОПП Сестринська справа – 24 особи (заочної форми навчання); 
-  ОПП Парамедик – 13 осіб; 

фармацевтичне відділення: 
освітній ступінь «молодший спеціаліст»  

- спеціальність 226 Фармація, промислова фармація, ОПП Фармація – 
301 особа (із них – 161 студент заочної форми навчання). 

Державна атестація випускників залежно від спеціальності відбулася 11-25 
червня 2019 року. 

11 червня студенти 3 і 4 курсів спеціальностей 5.12010102 «Сестринська 
справа» і 223 Медсестринство складали теоретичну частину державного 
ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М. Сестринська справа» (табл. 12). 

Таблиця 12 
Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту 

(теоретична частина) «Крок М. Сестринська справа» 
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2018 38 85,4 83,0 81,3  88,9  86  83,1  85,1  80,9  78,3  78,1 
2019 27 85,7 87,2 84,1 91,2 88,4 84 84,7 86,8 85,5 93,2 

 
У цілому державна кваліфікаційна комісія оцінила рівень теоретичної і 

практичної підготовки випускників спеціальностей: 5.12010102 «Сестринська 
справа», 223 Медсестринство ОПП Сестринська справа (кваліфікація: сестра 
медична), 221 Стоматологія ОПП Стоматологія ортопедична (кваліфікація: 
технік зубний), 226 Фармація, промислова фармація ОПП Фармація як такий, 
що повністю відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик цих 
спеціальностей. 

Студенти, які навчаються на базі загальної середньої освіти склали 
державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі ЗНО з визначених навчальним 
планом дисциплін загальноосвітнього циклу.  



13 
 

На курсах підвищення кваліфікації з циклу удосконалення головних 
сестер медичних, акушерок закладів охорони здоров’я «Організація охорони 
здоров’я» закінчили навчання й отримали свідоцтво 28 слухачів; на курсах із 
циклу удосконалення сестер медичних психіатричних відділень і кабінетів 
«Медсестринство в психіатрії» – 30 слухачів. 

Відповідно до «Меморандуму про взаєморозуміння щодо освітньої, 
наукової і культурної співпраці» Міжнародного центру з питань освіти і 
підготовки в сфері охорони здоров’я Університету Вашингтон (I-TECH/UW) та 
Української медичної стоматологічної академії навчання на курсах тематичного 
удосконалення «Надання послуг з тестування на ВІЛ: досягнення цілей 90-90-
90 з подолання ВІЛ-інфекції в Україні» закінчили 177 слухачів.  

 
Навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян 

Навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян – 
адміністративно-навчальна структурна одиниця академії. Навчальний процес 
забезпечують викладачі, які мають спеціальну фахову підготовку й 
багаторічний досвід роботи з іноземцями на початковому етапі.  

У 2019 році вперше впроваджено підготовку до вступу англійською 
мовою за навчальним планом Premedicale Сourse. 

Протягом 2019 року видано 3 навчальні посібники, затверджено до 
видання 1 посібник українською мовою. Викладачі центру виступили з 
доповідями на 7 науково-практичних конференціях. Провідною темою 
наукових досліджень є психолінгвістична, соціокультурна і фахова адаптація 
іноземних студентів. 

 
Підготовче відділення 

для підготовки громадян України до вступу 
в заклади вищої освіти 

 Підготовче відділення для підготовки громадян України до вступу в 
заклади вищої освіти виконує підготовку молоді до складання зовнішнього 
незалежного оцінювання і вступних іспитів у академію. На підготовчих курсах 
у 2019 році навчалися 50 слухачів із 7 областей України.  

Аналіз вступу слухачів підготовчого відділення у 2019 році: 
Таблиця 13 

Усього  вступили  до  академії: 
у т.ч.: – бюджет 
            –  контракт 
         –  ІІ курс 
                 – мед. коледж 

23 
9 
5 
3 
6 

6 
1 
3 
- 
2 

4 
1 
- 
- 
3 

5 
- 
- 
- 
5 

38 (86%) 
11 
8 
3 
15 

Вступили  до  інших  ЗВО 3 1 1 1 6 (14%) 

 
В академії посилена увага звертається на видавничу діяльність. У 2019 

році видано 123 назви літератури, у т.ч. підручників – 17; навчальних, 
навчально-методичних посібників – 85; монографій –  15; навчальних програм – 
6.  З грифами МОН України, МОЗ України, ДУ «ЦМК з ВМО МОЗ України», 
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вчених рад ЗВО видано  93 назви літератури.  
Дипломом III ступеня Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації 
відзначив лауреата обласного конкурсу «Краща книга Полтавщини» в номінації 
«Краща університетська книга» – навчальний посібник «Хворий малюк», 
автори: Фесенко М. Є., Похилько В. І., Цвіренко С. М. 

У 2019 році успішно акредитовані освітньо-наукові програми підготовки 
докторів філософії зі спеціальностей 222 – Медицина, 221 – Стоматологія, 091 – 
Біологія. 

Українська медична академія у 2019 році мала високі рейтингові позиції 
серед ЗВО України. Зокрема, серед ЗВО м. Полтави – 1 місце, у рейтингу 
«Кращі виші центрального регіону України» – 5 місце, у  «Консолідованому 
рейтингу вишів України» – 29 місце,  у рейтингу університетів «ТОП-200 
Україна» – 42 місце. 

Академія – неодноразовий учасник престижних міжнародних і 
національних виставок у галузі освіти. Протягом звітного періоду УМСА взяла 
участь у міжнародній виставці «Сучасні  заклади освіти – 2019 (14-16 березня 
2019 р., м. Київ). За результатами участі в номінації «Упровадження 
інноваційних освітніх і виробничих технологій – ефективний  засіб підвищення 
якості підготовки кваліфікованих кадрів» академія нагороджена дипломом і 
золотою медаллю, дипломом і Гран-прі «Лідер міжнародної діяльності», 
дипломом за активну участь у реформуванні національної системи освіти.  
УМСА також удостоєна Certificate якості наукових публікацій. 

12-13 квітня 2019 р. у м. Києві відбулася міжнародна виставка «Освіта та 
кар’єра – 2019». За результатами конкурсних заходів академія отримала диплом 
і Гран-прі в номінації «Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, 
програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього 
процесу», а також удостоєна Почесного звання «Лідер вищої освіти України». 

22-24 жовтня 2019 р. у м. Києві відбулася міжнародна виставка 
«Інноватика в сучасній освіті». За результатами конкурсів  академія 
нагороджена дипломом за презентацію освітніх інновацій і активну участь у 
розбудові національної освіти, золотою медаллю і дипломом  у номінації 
«Інноваційна діяльність закладів освіти – ресурс забезпечення якості освіти». 

12-13 листопада 2019 р. у Полтаві відбулася виставка-презентація 
«Полтавський абітурієнт – 2019". Академія нагороджена дипломом учасника 
виставки. 

15-17 листопада 2019  року в м. Києві відбулася міжнародна 
спеціалізована виставка "Освіта та кар’єра – День студента 2019". За 
результатами виставкових конкурсів академія здобула нагороди: Гран-прі й 
диплом у номінації «Розвиток студентської науково-дослідної роботи»; 
Почесне звання «Лідер вищої освіти України». 
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2) підготовку та підвищення кваліфікації працівників закладу вищої 

освіти 
    Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації відбуваються за 

різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у 
тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-
тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) і в різних формах (інституційна, 
дуальна, на робочому місці тощо).  

У 2019 календарному році в академії підвищили кваліфікацію 114 осіб, 
що складає 18% штатної чисельності викладачів станом на 1 січня 2019 року. У  
тому  числі :  

- на ФПК у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця – 
12 осіб; 

- на курсах підвищення кваліфікації в Українській медичній 
стоматологічній академії – 97 осіб; 

–  шляхом стажування: 
 - участь у міжнародному проєкті Колегіуму Цівітас у Польщі, у м.Варшаві 

«Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчально-виховного процесу та 
інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі" – 2 особи; 

      - участь у міжнародному проєкті “Правова методологія та освітні методи 
в Німеччині для викладачів університетів» – 1 особа; 

- шляхом навчання в докторантурі  – 2 особи.  
           У зв’язку з подальшим упровадженням англомовної форми навчання в 
академії на постійній основі діють курси з вивчення фахової англійської мови. 
У 2019 році ці курси закінчили 29 викладачів і продовжують навчання 24 
особи.  

Крім того, щороку в академії проводяться семінари з педагогічної 
майстерності для молодих викладачів, слухачами яких протягом 2019 року були 
20 осіб.  

 З метою обміну досвідом  21 березня 2019 р. була проведена навчально-
наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної 
медичної освіти в Україні». Видано матеріали цієї конференції, які містять 135 
статей.  

 
3) виконання державного замовлення та інших договірних 

зобов’язань закладу вищої освіти 
Упродовж 2018-2019 навчального року Академія в рамках 

профорієнтаційної роботи брала активну участь у низці міжнародних виставок-
презентацій навчальних закладів і нагороджена золотими медалями й Гран-прі. 
До профорієнтаційної роботи під час виставок-презентацій було залучено понад 
18 тисяч вступників.  

У 2019 році прийом документів від вступників до Української медичної 
стоматологічної академії проводився з 01 липня по 30 вересня. За цей період до 
приймальної комісії надійшло 3132 заяви від абітурієнтів, з яких до участі в 
конкурсі було допущено 2609 заяв (у 2018 році  надійшла 3031 заява, допущено 
до конкурсу 2374 заяви). 
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 Перебіг вступної кампанії представлено в таблицях 14-18.  
Таблиця 14 

Інформація про прийом заяв від вступників 
до Української медичної стоматологічної академії у 2019 році 

(другий (магістерський) рівень вищої освіти) 
 

Спеціальність План Подано 
заяв 

Конкурс 
бюджет контракт бюджет контракт 

Стоматологія 221 10 390 908 3,44 2,06 
Медицина 222 260 240 906 2,27 2,69 
Педіатрія 228 30 70 152 2,87 1,74 
Стоматологія 221  
(ІІ курс ) 

- 150 95 - 0,63 

Медицина 222  
(ІІ курс) 

- 150 149 - 0,99 

Усього 300 1000 2210   
 

Таблиця 15 
Інформація про прийом заяв від вступників 

до Української медичної стоматологічної академії у 2019 році 
(перший рівень – бакалавр) 

 
Спеціальність План 

(контракт) 
Подано 

заяв 
Конкурс 

Медсестринство 223 (парамедик) 70 69 0,99 
Медсестринство 223 (сестринська справа, 
заочна, 1 рік навчання) 

15 12 0,80 

Медсестринство 223 (сестринська справа, 
заочна, 2 роки навчання) 

15 13 0,87 

Усього 100 94  
 

Таблиця 16 
Інформація про прийом заяв від вступників 

до медичного коледжу Української медичної стоматологічної академії у 
2019 році на основі повної загальної середньої освіти  

 
Спеціальність План  

(контракт) 
Подано 

заяв 
Конкурс 

Стоматологія 221 (стоматологія ортопедична) 40 58 1,45 
Медсестринство 223 (сестринська справа) 55 48 0,87 
Фармація, промислова фармація 226 
(фармація), денна форма навчання 

95 93 0,98 

Фармація, промислова фармація 226 
(фармація), заочна форма навчання 

75 49 0,65 

Усього 265 248  
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Таблиця 17 
Інформація про прийом заяв від вступників 

до медичного коледжу Української медичної стоматологічної академії  
у 2019 році на основі базової загальної середньої освіти  

 
Спеціальність План  

(контракт) 
Подано 

заяв 
Конкурс 

Стоматологія 221 (стоматологія ортопедична) 10 10 1,00 

Медсестринство 223 (сестринська справа) 15 20 1,33 
Фармація, промислова фармація 226 
(фармація) 

30 32 1,07 

Усього 55 62  
 
 

Таблиця 18 
Прохідний бал для зарахування вступників  

за загальним конкурсом до Української медичної стоматологічної академії 
у 2019 році за державним замовленням 

 
Спеціальність Прохідний бал  

(рекомендація до зарахування ЄДЕБО) 
Стоматологія 221 196,299 
Медицина 222 154,122 
Педіатрія 228 176,256 

 
Станом на 1 серпня 2019 року на перший курс зараховано до академії 

таку кількість студентів:  
усього – 730 осіб: 
− на  бюджетну форму навчання – 133 особи; 
− за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб – 597 осіб. 
Згідно зі щорічним рейтингом закладів вищої освіти за результатами 

вступної кампанії 2019 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 2019 році зараховано до вишів за 
бюджетною формою навчання, академія посіла тридцяте місце серед двохсот 
тридцяти вишів України. 
  

http://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/
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4) дотримання закладом вищої освіти ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності 

Таблиця 19 
Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 

матеріально-технічного, навчально-методичного й інформаційного 
забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  

Українською медичною  стоматологічною академією 
Найменування показника (нормативу) Значення 

показника 
(нормативу)

* 

Фактичне 
значення 
показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 

від 
норматив-

ного 
Кадрові вимоги  

щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
Розширення провадження освітньої діяльності 

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти 

+ + – 

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів 
вищої освіти, тимчасової робочої групи 
(проектної групи) з науково-педагогічних 
працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів 
вищої освіти за певною спеціальністю 

три особи, 
що мають 
науковий 
ступінь і 

вчене 
звання, з них 
один доктор 

наук або 
професор 

проектні 
групи в 

середньому 5 
осіб –  з яких 

4 д.мед.н.,  
професори 

+2 

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми):    

1) наукового ступеня та/або вченого звання 
за відповідною або спорідненою 
спеціальністю 

+ + – 

3) стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років (до 6 
вересня 2019 р. для початкового рівня з 
урахуванням стажу педагогічної роботи) 

+ + – 

Технологічні вимоги 
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності 
1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять та 
контрольних заходів (кв. метрів на одну 
особу для фактичного контингенту 
студентів та заявленого обсягу з 
урахуванням навчання за змінами) 

2,4 2,45 +0,05 
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2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості аудиторій) 

30 100 +70 

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури: 

   

1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + – 

2) пунктів харчування + + – 

3) актового чи концертного залу + + – 

4) спортивного залу + + – 

5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + – 

6) медичного пункту + + – 

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 

70 70 0 

Технологічні вимоги 
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності 
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними 
та закордонними фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному 
вигляді  

не менш як 
п’ять 

найменувань 
21 +16 

2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань англійською 
мовою відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне 
користування базами кількома закладами 
освіти) 

+ + – 

 
Отже, в Українській медичній стоматологічній академії за весь період 

провадження освітньої діяльності з усіх видів підготовки експертними 
комісіями МОН України при проведенні ліцензування й акредитації закладу не 
було виявлено порушень дотримання ліцензійних умов.  

 
5) високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна 

діяльність закладу вищої освіти, в тому числі впровадження результатів 
його наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне 
співробітництво 

У навчально-науковому процесі Української медичної стоматологічної 
академії використовуються передові наукові розробки. Результати науково-
дослідних робіт упроваджені у вигляді статей, доповідей на науково-
практичних конференціях, конгресах, симпозіумах.   

У 2019 році в академії виконувалися 2 науково-дослідні роботи, що 
фінансувалися з Державного бюджету України: 

1. «Комплексне дослідження патогенетичної ролі субпопуляцій M1 та M2 
макрофагів в розвитку хронічного обструктивного захворювання легень для 
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розробки та обґрунтування персоналізованої терапії з врахуванням маси тіла». 
Номер державної реєстрації 0117U005252. 

2. «Розробка методів терапії запальної патології щелепно-лицьової 
ділянки, спрямованої на поляризацію субпопуляцій макрофагів». Номер 
державної реєстрації 0117U005251. 

Науково-педагогічні співробітники виконували 45 ініціативних науково-
дослідних робіт. 

Академією проведено заходи для розширення міжнародного 
співробітництва, зокрема продовжують діяти договори між академією й 
Університетом Поля Сабатьє (м. Тулуза, Франція) про академічну мобільність 
аспірантів і науково-педагогічних працівників у рамках проєкту Erasmus +.  
Укладено договір з Університетом   Сантьяго-де-Компастела (Іспанія) у рамках 
проєкту Erasmus + 

УМСА є ініціатором створення консорціуму університетів щодо розробки 
і впровадження новітніх методів навчання здобувачів вищої освіти «MAIDAN», 
до якого ввійшли 8 університетів ЄС, України, Грузії. 

Академія зареєстрована в міжнародній базі даних компанії Dun & 
Bradstreet (D&B) й отримано індивідуальний номер DUNS – ідентифікатор 
юридичної особи. Отримано реєстраційний номер SAM для участі в проєктах 
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 співтовариства CORDIS – організація 
рамкових програм із наукових досліджень і технологічного розвитку. 

Згідно з Реєстром МОЗ і АМН України на 2019 р. в академії було 
проведено 13 Всеукраїнських науково-практичних конференцій, 
Всеукраїнських науково-практичних конференцій із міжнародною участю й 
міжнародних конференцій. 

 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, журнал «Проблеми екології та медицини»  
індексований у списку наукових журналів Index Copernicus. 

Затверджено МОН України дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора медичних наук – 3; на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 
наук – 18. 

В академії діє спеціалізована вчена рада з правом  прийняття до розгляду 
і проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
(кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія» з 
терміном повноважень до 31.12.2020 року. За звітний період спеціалізована 
вчена рада провела 9 засідань, на 4 із них відбувся захист 3 кандидатських 
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дисертацій та 1 докторської дисертації за спеціальністю 14.01.22 – 
стоматологія. У 2019 році у спеціалізованій вченій раді пройшли офіційний 
захист 4 здобувачі наукового ступеня, з них 1 співробітник і 1 здобувач 
Української медичної стоматологічної академії. 

У 2019 році наказом МОН України від 11 липня  № 975 створено 
спеціалізовану вчену раду Д44.601.02 для захисту докторських (кандидатських) 
дисертацій зі спеціальностей 14.01.02 – внутрішні хвороби, 14.01.11 – 
кардіологія, 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби. 

Стипендію міського голови для молодих учених у 2019 році отримувала 
асистент кафедри внутрішньої медицини № 1 к.мед.н. Щербак Ольга Василівна.  

Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 2019 році 
отримували завідувачка аспірантури наукового відділу к.пед.н. Мороховець 
Галина Юріївна, асистент кафедри патофізіології Акімов Олег Євгенович. 

  
6) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних 

результатів 
За результатами виконання бюджетної тематики Академії у 2019 році 

опубліковано 40 статей, зокрема в міжнародних виданнях – 19. Отримано 3 
патенти, 6 інформаційних листів, 3 нововведення, 1 свідоцтво про реєстрацію 
авторського права на твір, 1 навчальний посібник. 

 За результатами виконання ініціативної тематики Академії опубліковано 
572 статті в українських фахових виданнях, 157 – у закордонних, 124 – у 
виданнях, включених до Scopus і Web of Science; отримано 77 патентів, 47 
інформаційних листів, 34 нововведення, 60 свідоцтв про реєстрацію 
авторського права на твір. 

 
7) захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та 

науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного 
бюджету 

За результатами виконання НДР «Комплексне дослідження 
патогенетичної ролі субпопуляцій M1 та M2 макрофагів в розвитку хронічного 
обструктивного захворювання легень для розробки та обґрунтування 
персоналізованої терапії з врахуванням маси тіла», № ДР 0117U005252, 
фундаментальна, НДІ ГІОРПФ, керівник:  д.мед.н., проф. Кайдашев І.П.  

видано: нововведень – 3, інформаційних листів (подані до друку) – 4, 
патентів – 2, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 1, нововведень 
(подані до друку) – 1, інформаційних листів (подані до друку) – 2, патентів – 1. 

 
8) застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки кадрів з вищою освітою 
Наукова й інноваційна діяльність в Українській медичній стоматологічній 

академії – це невід’ємна складова освітньої діяльності. Вона провадиться з 
метою інтеграції наукової, освітньої й практичної (лікувально- 
консультативної) діяльності відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність».  УМСА є 
провідним науково-методичним центром освітньої, наукової й практичної 



22 
 

діяльності в галузі медицини України, має розвинуту інфраструктуру 
навчальних, навчально-наукових і наукових підрозділів, відповідний рівень 
кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових 
знань і провадить науково-просвітницьку діяльність. В академії працюють 
відомі наукові школи, які забезпечують сучасний рівень  фундаментальних і 
прикладних наукових досліджень і високу якість вищої освіти.   

З метою забезпечення формування сучасних компетенцій студентів у 
2019-2020 навчальному році колективами кафедр академії, медичним коледжем 
проведено аналіз та оновлено зміст програм обов’язкових і вибіркових 
навчальних дисциплін з урахуванням нових наукових підходів; доповнено 
сучасною фаховою науковою літературою (вітчизняною, зарубіжною, у т.ч. 
англомовною); внесено необхідні зміни в навчально-методичні матеріали з усіх 
дисциплін і спеціальностей відповідних рівнів вищої освіти.  

Формування єдиного інформаційного освітнього середовища в Академії 
відбувається через спеціалізовані навчальні WЕВ-сервери, розвиток WЕВ-
сайтів  структурних підрозділів;  удосконалення дистанційних освітніх 
технологій на основі віртуального навчання в режимі он-лайн, 
відеоконференцій, Інтернет-семінарів; розвиток інституційного репозитарію 
академії; підключення спеціалізованих періодичних видань Академії до 
наукометричних баз даних.   

У 2019 р. в  УМСА тривало вдосконалення навчальної  платформи 
«Електронний журнал», що дозволило підвищити якість надання освітніх 
послуг шляхом реалізації  програм електронного ресурсу навчально- 
методичних матеріалів, об'єктивізувати  заходи  з моніторингу й аналізу якості 
знань шляхом проведення комплексних тестових іспитів із фундаментальних 
медико-біологічних і медичних дисциплін.  

Академією проводяться заходи для вивчення досвіду наукової, навчальної 
робіт у закладах-партнерах. Доцент кафедри іноземних мов Лисанець Ю.В., яка 
забезпечує викладання дисципліни «Англійська мова наукового спілкування», 
проходила стажування у ЗВО-партнерах у рамках програми ЕРАЗМУС + - 
Університеті Аристотеля (м. Солоніки, Греція), Університеті Поля Сабатьє (м. 
Тулуза, Франція), Університеті Сантьяго-де-Компастела (Іспанія) з метою 
вивчення досвіду роботи партнерів і впровадження результатів на базі академії. 
В академії з лекціями виступають представники закладів-партнерів тощо.  
Академія є активним учасником міжнародної програми Зальцбурзьких 
медичних семінарів, які проводить Відкритий медичний університет (м. 
Зальцбург, Австрія). Працівники академії також проходять стажування на базі 
медичного факультету й університетської лікарні Вільнюського державного 
університету (м. Вільнюс, Литва).   

За 2019 рік науковцями академії видано 15 монографій, що відображають 
результати наукових досліджень академії і можуть бути впроваджені у 
викладання окремих дисциплін.  

Велике значення в процесі підвищення педагогічної майстерності 
викладачів має проведення навчально-наукових і методичних конференцій. Так, 
в Академії  відбуваються конференції, участь у яких беруть аспіранти і 
викладачі.  Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною 
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термінологією проводить із педагогічними й науково-педагогічними 
працівниками Академії пробне тестування  і підготовку до складання іспиту 
для визначення рівня володіння англійською мовою відповідно до міжнародної 
шкали CEFR APTIS.   

У 2019 році УМСА отримала доступ до міжнародних баз даних Scopus і 
Web of Science з метою забезпечення інформаційної підтримки здобувачів 
вищої освіти.   

Система інтеграції освітньої й науково-дослідної роботи постійно 
вдосконалюється кафедрами як триєдине поєднання їхньої освітньої діяльності, 
наукових досліджень і клінічної практики. 

До роботи зі здобувачами освіти залучаються досвідчені викладачі-
сумісники –  співробітники лікувальних установ, які поєднують практичну 
роботу із науково-педагогічною. 

Лікувально-консультативна робота у 2019 році проводилася на 41 
клінічній кафедрі академії, базами яких є 35 лікувальних закладів м. Полтави.  

Ліжковий фонд клінічних баз складає 5527 ліжок і 430 стоматологічних 
крісел. Контингент обслуговування – 1 млн. 460 тис. 800 населення м. Полтави і 
Полтавської області. 

На клінічних кафедрах працюють 430 клініцистів, із них: професорів – 71, 
доцентів – 197, асистентів – 162. 

За звітний період співробітниками академії проконсультовано 110409 
пацієнтів, у тому числі 77833 дорослих і 32576 дітей. Проведено оперативних 
втручань і асистенцій – 21718. Співробітниками академії проліковано  42738 
стоматологічних хворих. Для проведення науково-дослідної роботи й 
покращення лікувально-діагностичної допомоги населенню області працюють 
13 науково-практичних центрів.  

На базі навчально-наукового лікувального «Стоматологічного центру» 
навчаються студенти стоматологічного факультету і медичного відділення зі 
спеціальності «Стоматологія ортопедична». За звітний період  
проконсультовано 2649 осіб, кількість відвідувань склала  23326 осіб, 
відпрацьовано 27997 УОП (умовних одиниць праці). 

Фахівцями клінічних кафедр здійснено 150 виїздів по лінії Центру 
екстреної медицини і медицини катастроф. 

Спільно з Департаментом охорони здоров’я Полтавської 
облдержадміністрації триває 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 було проконсультовано 1116 
жителів сільської місцевості. Було призначено лікування 858 особам, у т.ч. 
амбулаторно – 709, стаціонарно – 149. Призначено дообстеження  327 особам, 
прооперовано – 22 особи. 

За 2019 рік  було розроблено  і впроваджено 37 нововведень із 
лікувально-діагностичної й профілактичної роботи, включених до галузевого 
реєстру нововведень МОЗ України. 
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9) організацію освітнього процесу відповідно до стандартів вищої 
освіти 

Як і в попередні роки,  протягом 2019 р.  в Український медичній 
стоматологічній академії організація освітнього процесу відбувалася відповідно 
до Стандартів вищої освіти України, чинної нормативно-правової бази (закони 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну 
діяльність», наказів і листів МОН і МОЗ України, «Положення про організацію 
освітнього процесу в Українській медичній стоматологічній академії»  з 
урахуванням принципів формування єдиного простору вищої освіти.   
Організація освітнього процесу, надання освітніх послуг академії  відповідають 
вимогам ISO 9001:2015, про що свідчить отримання у 2019 академією 
відповідного сертифіката. 

У 2019 році проводилася акредитація освітньо-наукових програм 
підготовки докторів філософії. Наразі акредитовані освітньо-наукові програми 
підготовки докторів філософії зі спеціальностей 222 – Медицина, 221 – 
Стоматологія, 091 – Біологія. 

Графіком навчального процесу для здобувачів вищої освіти УМСА 
передбачено два навчальні семестри загальною тривалістю 34-38 тижнів; 
терміни виробничої практики; екзаменаційні сесії в зимовий і літній періоди; 
терміни ліквідації академічної заборгованості за результатами екзаменаційної 
сесії. Програми навчальних дисциплін розроблено з урахуванням 
«Рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у 
закладах вищої освіти» (лист МОН України від 09.07.2018 № 1/9-434).  

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 №334 
«Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі 
знань «22 Охорона здоров’я» та у зв’язку з уведенням обов’язкової компоненти 
ЄДКІ з англійської мови професійного спрямування в академії розроблено  
програму для додаткового вивчення англійської мови професійного 
спрямування,  створено  повний навчально-методичний комплекс. Поглиблене 
вивчення фахової англійської мови  пропонується студентам як вибіркова 
дисципліна,  що дозволяє забезпечити якісну підготовку  до складання першого 
етапу ЄДКІ.  

Значна увага приділяється питанням удосконалення практичної 
підготовки студентів і лікарів-інтернів, розвитку в них широкого спектра 
компетенцій і практичних навичок, обліку їх виконання. В УМСА створено 
Навчальний симуляційний центр, у якому здобувачі вищої медичної освіти 
опановують сучасні практичні навички і вміння, виконують інвазивні 
лікувально-діагностичні процедури з використанням симуляційних навчальних 
технологій. Сучасне обладнання симуляційного центру і досвідчені викладачі-
тренери випускових кафедр, які пройшли відповідну підготовку в провідних 
ЗВО України і Європи, забезпечують належний рівень навчального процесу.  
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10) дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими 

потребами 
Упродовж звітного періоду питання дотримання прав і законних 

інтересів, а також забезпечення умов навчання осіб з особливими потребами 
знаходиться під постійним контролем ректора. В Академії чітко виконуються 
норми і Закони щодо забезпечення умов навчання цієї категорії студентів. 
Розроблено і затверджено Правила прийому до Академії з урахуванням норм 
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».  

Соціальний захист студентів з особливими потребами здійснюється за 
такими напрямами:  

- забезпечення, у разі потреби, студентів житлом на час навчання;  
- виплата соціальних стипендій;  
- державна соціальна допомога;  
- матеріальна допомога;  
- за необхідності допомога в працевлаштуванні після закінчення навчання 

в Академії.  
Матеріальна допомога студентам з особливими потребами під час 

навчання в Академії надається першочергово. В Україні, як і в усьому світі, 
простежується тенденція до адаптації осіб з обмеженими можливостями до 
життя в суспільстві. В Академії здійснюється постійний моніторинг стану 
додержання прав і законних інтересів у забезпеченні рівних можливостей для 
участі в навчальному процесі, академічних заходах. Одним із важливих 
завдань, які стоять перед адміністрацією Академії з питань праці, є дотримання 
трудових прав людей із вадами здоров’я. Щороку до обласного відділення 
фонду соціального захисту інвалідів надається звіт про зайнятість і 
працевлаштування інвалідів. Адміністрацією Академії забезпечується 
проходження медичних оглядів усіма працівниками Академії, у тому числі й 
особами з вадами здоров’я. 

Одним із важливих аспектів забезпечення дотримання інтересів осіб з 
обмеженими можливостями є забезпечення фізичної доступності до будівель 
Академії. 

 
11) стабільне фінансово-економічне становище закладу вищої освіти 

та ефективне використання майна, закріпленого за закладом вищої освіти 
(переданого йому), дотримання вимог законодавства під час надання в 
користування іншим особам зазначеного майна 

У 2019 р. бюджетна політика Академії  була спрямована на забезпечення 
навчального процесу, захист соціальних гарантій та укріплення матеріально-
технічної бази. Для забезпечення фінансово-господарської діяльності Академії  
протягом 2019 р. надійшло коштів на  загальну суму 337,4  млн. грн., із них 75,3 
млн. грн. становили бюджетні асигнування (загальний фонд кошторису) і 262,1 
мл.грн. – власні надходження (спеціальний фонд кошторису), у тому числі: за 
послуги, що надаються академією згідно з функціональними повноваженнями, – 
213,9  млн. грн., надходження від господарської діяльності – 9,9 млн. грн.; за оренду 
майна – 0,4 млн. грн., за дослідження, наукові й науково-технічні розробки, 
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виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, 
підготовку наукових кадрів у сфері охорони здоров’я – 1,5 млн. грн.; за 
спеціалізовану консультативну амбулаторно-поліклінічну і стоматологічну 
допомогу – 0,5 млн. грн.,  з інших джерел власних надходжень – 35,9 млн. грн. 

Кошти загального і спеціального фондів академії використовуються 
відповідно до цільового призначення за класифікацією надходжень і видатків.  
          Кошти загального фонду згідно із затвердженим кошторисом було 
використано на:  

− заробітну плату –  48732,2 тис. грн., 
− нарахування на заробітну плату –  10273,6 тис. грн., 
− стипендію – 13892,6 тис. грн.,  
− харчування дітей-сиріт і придбання одягу – 510,7 тис. грн., 

          -придбання реактивів і реагентів лабораторних для науково-дослідного 
інституту генетичних та імунологічних основ розвитку патології та 
фармакогенетики  академії – 359,5 тис.грн., 

− медикаменти і перев'язувальні матеріали – 17,5 тис. грн.,  
− комунальні послуги – 1551,4 тис. грн.,   
− оплата послуг – 4,3 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 
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” і 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”.  

Кошти спеціального фонду в сумі  212 704,4 тис. грн. було 
використано на: 

по КПКВ 2301020 – дослідження, наукові й 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 – в сумі   110,7 тис.грн.; 

 по КПКВ 2301070 – підготовка і підвищення кваліфікації медичних і 
фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів – у сумі  212 053,7  
тис.грн., у тому числі:  

− обладнання для кафедр медичного профілю – 4023,2 тис.грн.,   
− обладнання для кафедр стоматологічного профілю –  7441,0 тис.грн.,  
− комп'ютерна техніка –  2711,0 тис.грн., 
− книги для бібліотечного фонду – 3640,8 тис.грн., 
− спортивний інвентар, музичні інструменти – 208,1 тис.грн., 
− капітальний ремонт житлового фонду й інших об'єктів – 156,4 тис.грн.;  

по КПКВ 2301200 – спеціалізована консультативна амбулаторно-
поліклінічна і стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними 
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закладами, науково-дослідними установами і загальнодержавними закладами 
охорони здоров’я – у сумі  540,0 тис.грн. 
 Кошти,  отримані закладом від розміщення на депозитах, у сумі  39196,8 
тис.грн. було використано на придбання реактивів і реагентів лабораторних для 
науково-дослідного інституту генетичних та імунологічних основ розвитку 
патології та фармакогенетики  академії – 1132,3 тис.грн.; обладнання для 
науково-дослідного інституту генетичних та імунологічних основ розвитку 
патології та фармакогенетики  академії  – 1775,7 тис.грн. (мікробіологічний 
безпечний кабінет – 240,0 тис.грн., міні-центрифуга –  24,6 тис.грн., центрифуга 
лабораторна з охолодженням – 231,6 тис.грн., проточний цитофлюориметр – 
1279,5 тис.грн), обладнання для кафедр медичного профілю –  8843,1 
тис.грн.,  у т.ч.: машина мийно-дезінфекційна – 523,70 тис.грн., ендоскопічна 
система – 2366,8 тис.грн., денситометр рентгенівський – 1795,0 тис.грн., 
комплектуючі лапароскопічної системи – 573,1 тис.грн., набір для 
лапароскопічних втручань – 3584,5тис.грн. 
 З метою ефективного використання державного майна відповідно до його 
цільового призначення в академії діє внутрішній контроль, створені й 
працюють комісії з прийому-передачі та списання матеріальних цінностей, 
перевірки обігу готівки в касі. Постійно проводиться перевірка з витрачання 
коштів.  Відчуження майна і землі не відбувалось.  
 Також для зміцнення фінансового стану академії тимчасово вільні бюджетні 
кошти навчального закладу, які отримані  за надання в установленому порядку 
платних послуг та обліковуються на відповідному рахунку спеціального фонду 
академії,  протягом року відповідно до Постанови КМУ від 26.08.2015 №657  
розміщуються в установах банків на депозитних рахунках, результатом є 
отримання додаткових надходжень до спеціального фонду у вигляді сплачених 
банками відсотків, що дає змогу оновлювати і суттєво поліпшувати матеріально-
технічне забезпечення закладу. 
 

12) подання засновникові щоквартальної звітності про використання 
майна, закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому), зокрема 
майна, наданого у користування іншим особам 

Для виконання своїх завдань і функцій академія провадить фінансово-
господарську діяльність, використовуючи майно (будинки, споруди, 
обладнання, транспортні засоби, засоби зв’язку та ін.), а також кошти, отримані 
закладом за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їхньою 
основною діяльністю, від додаткової (господарської) діяльності, оренди майна і 
кошти, отримані від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних 
коштів. Усе майно, яке знаходиться на балансі академії, ефективно 
використовується в навчальному процесі та знаходиться на зберіганні в 
матеріально-відповідальних осіб, які є на кожній кафедрі й у структурному 
підрозділі. Фактична наявність та умови зберігання матеріальних цінностей 
перевіряються щорічно під час інвентаризацій.   
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13) дотримання умов колективного договору, статуту закладу вищої 
освіти 

Співробітники академії при прийнятті на роботу ознайомлюються з  
«Правилами техніки безпеки на робочому місці», системою оплати праці, 
посадовими інструкціями, чинними згідно із законодавством пільгами й 
заохоченнями відповідно до «Положення про преміювання, надання 
матеріальної допомоги та встановлення надбавок штатним працівникам 
академії», «Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників 
УМСА»», «Схемою руху транспортних засобів, працівників та студентів на 
території академії». 

Згідно з наказом ректора академії за погодженням із профкомом 
своєчасно надаються тарифні й додаткові відпустки відповідно до «Переліку 
професій (посад),  яким підтверджено право на пільги і компенсації за 
результатами атестації робочих місць в УМСА і чинним законодавством. 
Відпустки без збереження заробітної плати надаються на підставі заяви 
співробітників відповідно до Закону України від 15 листопада 1996 року № 
504/96-ВР «Про відпустки»  та інших нормативно-правових підзаконних  актів.  
Тривалість робочого часу співробітників не перевищує 40 годин на тиждень, 
установлених Договором і роз’яснених «Правилами внутрішнього трудового 
розпорядку»,  що відповідає Кодексу законів України про працю. Для 
структурних підрозділів із поточними, змінними графіками графік робочого 
часу затверджує адміністрація за погодженням із профкомом. 

Співробітникам, які працюють на роботах зі шкідливими умовами праці, 
за особливий характер праці,  працюючим із забруднюючими факторами 
встановлюється додаткова відпустка до 7 календарних днів і забезпечуються 
відповідні пільги,  компенсації відповідно до Закону України «Про охорону 
праці»  та постанови КМУ. 

За рахунок академії протягом 2019 року в Полтавському державному 
експертно-технічному центрі Держпраці  пройшли спеціальне навчання і 
перевірку знань 73 посадові особи і спеціалісти, задіяні на роботах підвищеної 
небезпеки,  

Постійно діючою комісією академії з питань охорони праці проведено 
перевірку знань із питань охорони праці  працівників академії  (201 особа). 

Роботодавець і профспілковий комітет проводять роботу щодо 
соціального захисту малозабезпеченої категорії працівників і студентів шляхом 
надання матеріальної допомоги і матеріального стимулювання за досягнуті 
успіхи в навчально-методичній, науковій, лікувальній і громадській роботі. 

Діяльність Академії  побудована в повній відповідності  до вимог Статуту 
з чітким дотриманням норм чинного законодавства, а саме:  

−  підготовка висококваліфікованих фахівців за ступенями вищої освіти  
„молодший спеціаліст”, „магістр”, „доктор філософії”,  „доктор наук” згідно з 
отриманими ліцензіями; навчання вітчизняних студентів за програмою 
підготовки офіцерів медичної служби запасу; 

−  підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади, 
підготовка таких студентів за ступенями вищої освіти й ліцензованими 
спеціальностями;  
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− медична практика згідно з отриманою ліцензією, науково-дослідна 
робота,  робота із забезпечення функціонування клінічних баз; 

Важливим завданням Академії є постійний розвиток матеріально-
технічної бази, для чого проводяться закупівлі товарів, робіт і послуг із 
дотриманням принципів фінансової дисципліни, норм Бюджетного кодексу 
України, Закону України «Про бухгалтерський облік», Закону України «Про 
публічні закупівлі», інших норм чинного законодавства України. 

Протягом звітного періоду вживалися заходи щодо забезпечення захисту 
академії й  виконання вимог чинного законодавства України.  

 
14) захист інформації відповідно до законодавства 
Відповідно до вимог чинного законодавства України Українська медична 

стоматологічна академія забезпечена комплексною системою захисту 
інформації (далі КСЗІ) інформаційної системи «Автоматизоване робоче місце 
конфідент», що підтверджено Декларацією про відповідність КСЗІ вимогам 
нормативних документів з технічного захисту інформації, затвердженою 
Державним спеціальним зв’язком України від 20 жовтня 2017 року за № 2066. 

Інформаційна система «Автоматизоване робоче місце конфідент» 
призначена для підготовки, обробки, зберігання електронних документів з 
інформаційними даними щодо освітянської діяльності навчального закладу, 
його студентів, учнів і випускників. Інформація, що циркулює в ІС, належить 
до конфіденційної (персональні дані). 

 
 

15) дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, 
забезпечення виконання в установлені строки вимог органів, що 
забезпечують здійснення фінансового контролю, та їх територіальних 
підрозділів 

Академія відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України 
„Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Порядку 
складання бюджетної звітності розпорядниками й одержувачами бюджетних 
коштів, звітності фондам загальнообов'язкового державного соціального і 
пенсійного страхування, затвердженій наказом МФУ від 24.01.2012 року № 44, 
зі змінами і доповненнями, інших нормативно-правових актів Міністерства 
охорони здоров’я, Міністерства фінансів України, Міністерства освіти та науки 
України складає форми місячної, квартальної та річної звітності й подає їх до 
Міністерства охорони здоров’я України, Державної казначейської служби 
України, Державної податкової служби України, Державної служби статистики 
України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України. 

 
16) виконання закладом вищої освіти вимог органів державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог 
засновника 

Протягом звітного періоду академія провадила свою діяльність 
відповідно до Статутних завдань. У закладі здійснюється постійний контроль за 
неухильним дотриманням норм законодавства, забезпечується оперативне 
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 реагування на виконання вимог і усунення порушень, виявлених за 
результатами перевірок органами державного нагляду (контролю). Також 
проводиться постійний моніторинг змін у законодавстві, а в разі потреби 
своєчасно вносяться відповідні корективи. 

 
17) вжиття заходів щодо вдосконалення управління закладом вищої 

освіти, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни 
У 2019 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.  

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 України про працю, 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 завдяки своєчасним розробкам і 
впровадженню відповідних посадових інструкцій, наказів, роз’яснень.  

Протягом 2019 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. 

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.  

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 2019 року постійно контролювалося 
педагогічне навантаження згідно з вимогами нормативних актів. 

 
18) виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма 

підрозділами закладу вищої освіти штатно-фінансової дисципліни, 
організація та здійснення контролю за навчальною діяльністю 

Організація освітнього процесу в Українській медичній стоматологічній 
академії базується  на впроваджені інноваційних освітніх технологій, 
механізмів і процедур, рекомендованих МОН і МОЗ України, рішень Вченої 
ради академії та зорієнтований на підготовку висококваліфікованих 
конкурентоспроможних на сучасному ринку праці   фахівців, формування 



31 
 

освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення 
наукових знань, академічної й професійної мобільності, швидкої адаптації до 
змін і розвитку в соціально-культурній сфері, у медичній галузі. 

  Контроль за якістю освітньої діяльності в УМСА здійснюють ректор, 
перший проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з педагогічної 
роботи, проректор з наукової роботи, декани факультетів і їхні заступники, 
директор медичного коледжу, директор навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти, начальник відділу з науково-педагогічної роботи та 
організації навчально-наукового процесу, керівник відділу інформатизації 
навчального процесу, моніторингу та якості освіти,  завідувачі кафедр. 

Відділ з науково-педагогічної роботи  та організації навчально-наукового 
процесу забезпечує взаємодію і контролює освітню діяльність факультетів, 
коледжу, навчально-наукового інституту, кафедр, здійснює: контроль за 
дотриманням ліцензійного обсягу; формування навчальних і робочих 
навчальних планів за спеціальностями; формування графіка навчального 
процесу, розкладів занять і  семестрових підсумкових атестацій в УМСА; 
підготовку звітів до МОЗ і МОН України; погодження проєктів наказів щодо 
формування контингенту студентів академії; контроль і узагальнення 
результатів екзаменаційних сесій, атестації випускників, ЄДКІ, ліцензійних 
іспитів. 

Метою системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 
Академії є гарантування якості вищої освіти в ній, розроблення процедур 
контролю якості та супровід їх функціонування для підготовки 
висококваліфікованих фахівців відповідного рівня і профілю, 
конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних, відповідальних, 
морально вихованих, здатних до ефективної роботи за фахом на рівні світових 
стандартів, готових до постійного професійного росту, соціальної й 
професійної мобільності. 

Штатний розпис Української медичної стоматологічної академії 
розробляється в межах затверджених в установленому порядку коштів на 
оплату праці з дотриманням найменувань, посад і вимог, передбачених у наказі 
Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року №557 «Про 
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».  

Чисельність науково-педагогічних працівників визначена відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 року №1134 «Про 
затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, 
здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів на одну 
штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівня акредитації» та розрахунків педагогічного навчального 
навантаження. Обсяг адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного 
й обслуговуючого персоналу розраховується відповідно до виробничої 
необхідності.  

Штатний розпис затверджується Міністерством охорони здоров’я на 
початку фінансового року і на початку навчального року.  
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Порушень штатно-фінансової дисципліни не було, усі викладачі виконали 
навантаження, заплановане на навчальний рік. Усі підрозділи академії 
неухильно дотримуються штатно-фінансової дисципліни. 

 
19) створення належних умов праці відповідно до вимог 

законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства 
про працю 

Пильна увага постійно приділяється питанням дотримання норм чинного 
трудового законодавства при співпраці з кожним окремим працівником і в 
Академії загалом. 

Прийняття на роботу, переведення і звільнення працівників проводилося 
із суворим дотриманням чинного трудового і пенсійного законодавства, у тому 
числі й стосовно науково-педагогічних працівників. 

Удосконалюється організація праці з метою матеріальної зацікавленості 
працівників і в результатах особистої праці, і в загальних підсумках діяльності. 
Така робота проводиться із суворим дотриманням законодавства України про 
працю, зокрема Кодексу законів України про працю, Закону України «Про 
відпустки», положень Колективного договору, Закону України «Про захист 
персональних даних», законодавчих актів, які встановлюють пільги для певних 
категорій працівників. 

У 2019 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 по трудових спорах не було.  

В академії вжито необхідні заходи щодо профілактики виробничого 
травматизму. З метою посилення контролю за збереженням життя і здоров’я 
студентів і співробітників академії та запобігання надзвичайним ситуаціям, 
посилення протипожежного режиму в структурних підрозділах академії  
проводяться періодичні інструктажі з безпеки життєдіяльності, охорони праці, 
виконання правил пожежної безпеки. 

 
20) своєчасність проведення розрахунків з юридичними та 

фізичними особами 
Взаєморозрахунки з організаціями, підприємствами, банківськими 

установами здійснювались на підставі укладених договорів, що реєструвалися в 
Управлінні Державної казначейської служби України в м.Києві протягом року, 
в межах затверджених кошторисів на підставі оформлених належним чином 
первинних документів  із дотриманням вимог чинного законодавства. 

Станом на 01.01.2020 року дебіторська і кредиторська заборгованість 
відсутня. 

Виплати із заробітної плати співробітникам академії, стипендії студентам, 
аспірантам, клінічним ординаторам, соціальні виплати дітям-сиротам  
здійснюються в повному обсязі та своєчасно.  

 
21) цільове та ефективне використання коштів державного бюджету 
Використання коштів загального і спеціального фондів державного бюджету 
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здійснювалось за цільовим призначенням, тобто за кодами економічної 
класифікації та в межах сум, визначених кошторисом, затвердженим Міністерством 
охорони здоров’я України. Протягом 2019  р. за загальним фондом кошторисні  
асигнування склали 75,3 млн. грн., використано 75,3 млн. грн. За спеціальним 
фондом у 2019 р. кошторисні призначення становили 263,7 млн. грн., використано 
251,9 млн. грн. 

 
22) своєчасне та у повному обсязі виконання закладом вищої освіти 

зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду 
України, державними соціальними фондами 

Зобов’язання щодо сплати податків і платежів до державного бюджету 
України, а також внески до Пенсійного фонду України і державних соціальних 
фондів проводилися відповідно до чинного законодавства вчасно і в повному 
обсязі. Штрафи і пеня у 2019 році за порушення строків сплати податків та 
інших обов’язкових платежів не нараховувались.  

 
23) виконання кошторису доходів і видатків закладу вищої освіти, 

недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті 
послуги з енергопостачання та комунальні послуги 

Кошторис доходів і видатків академії у звітний період своєчасно складено 
й подано на затвердження до Міністерства охорони здоров’я України 
відповідно до вимог Порядку складання, розгляду і затвердження кошторисів 
бюджетних установ. 

Видатки для забезпечення діяльності академії проводились у межах 
асигнувань, затверджених кошторисом. Взяття зобов’язань і витрачання коштів 
здійснювались на цілі й у межах, установлених кошторисом і планом 
асигнувань на відповідний період. 

 
24) вжиття у межах своїх повноважень заходів щодо запобігання 

проявам корупційних правопорушень у закладі вищої освіти 
Протягом 2019 року постійно проводилася робота щодо запобігання й 

виявлення корупції в діяльності Академії, її співробітників і здобувачів освіти.  
Добір і розстановка кадрів проводиться на засадах неупередженого 

конкурсного відбору, а працівники при прийомі на роботу в обов’язковому 
порядку інформуються про необхідність неухильного дотримання 
антикорупційного законодавства України і неприпустимість учинення 
корупційних діянь. 

Ведеться робота щодо недопущення реального і потенційного конфлікту 
інтересів, а в разі виявлення проводилися заходи для його усунення з 
урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо запобігання і 
врегулювання конфлікту інтересів, затверджених рішенням НАЗК від 
29.09.2017 р.,  № 839. 

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 
надавались  консультації та роз’яснення щодо заповнення і подання декларації 
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про доходи такими працівниками з метою забезпечення якості поданих 
декларацій і відповідності законодавству. 

У 2019 році повідомлень громадян і юридичних осіб, студентів та 
працівників Академії щодо вчинення в Академії корупційних діянь не 
надходило. 

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» у 2019 
році в Академії проведено оцінку корупційних ризиків і розроблено заходи з їх 
запобігання, які знаходяться під постійним контролем. 

 
25) подання на затвердження засновникові річного кошторису 

доходів і видатків закладу вищої освіти 
Кошторис доходів і видатків Академії  на 2019 рік складено відповідно до 

вимог  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2019 рік», Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог 
до виконання кошторисів бюджетних установ», наказу Міністерства фінансів 
України «Про затвердження документів, що застосовуються у процесі 
виконання бюджету» (зі змінами і доповненнями), на підставі лімітної довідки і 
затверджено в Міністерстві охорони здоров’я  України 18.01.2019 року. 

 
26) подання засновникові щороку до 01 березня, а також на його 

вимогу звіту про результати виконання умов контракту та дотримання 
закладом вищої освіти вимог законодавства, стандартів вищої освіти 

Щорічний звіт за результатами діяльності, передбаченими Контрактом, 
подається в зазначені терміни. Дострокових звітів не вимагали. 

 
27) щорічне звітування перед вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування закладу вищої освіти про результати своєї 
роботи, зокрема про виконання колективного договору 

На конференції трудового колективу, яка відбулася 24 грудня 2019 року 
(протокол № 6), було представлено й обговорено результати діяльності 
Академії у 2019 р., зокрема і питання про виконання колективного договору.  

 
28) розвиток і модернізація змісту, форм фізичного виховання 

студентів, студентського спорту та відповідної матеріально-технічної бази, 
підготовка та оприлюднення щорічного звіту про стан фізичного 
виховання і спорту в закладі вищої освіти 

У 2019 році суттєво оновлено спортивну базу академії.  Відкрито 
спортивне містечко загальною площею 1711,51 м2, що складається з міні-
футбольного поля зі штучним покриттям 1001,4 м2, волейбольної площадки 
162,0 м2, баскетбольної площадки 252,0 м2 і майданчика з вуличними 
спортивними тренажерами 350 м2,  вартістю 119525 грн. Загальна вартість 
спортивного містечка складає 2 108 208.53 грн.  Також протягом року придбано 
спортивного інвентарю, тренажерів і обладнання для спортивних залів на суму 
70 тис. грн. 
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Академія має спортивно-оздоровчий табір «Диканська дубрава» 
загальною площею 0,9 г, який розташований у Михайлівці Диканського району 
Полтавської області.  Табір має сучасну спортивну базу.  У ньому облаштовані 
волейбольна, баскетбольна, бадмінтону  площадки  і  літні майданчики для 
настільного тенісу, гри в шахи, шашки, проведення  спортивно-оздоровчої  
гімнастики.  

Протягом  весняно-літнього періоду  в таборі оздоровлено  понад 500 
студентів і співробітників академії. 

В академії працюють 25 груп спортивної майстерності для студентів і 
співробітників, в яких тренуються близько 500 осіб. 

За звітний період студентська молодь академії стала призерами й 
переможцями чемпіонатів України і міжнародних змагань (таблиця 20). 

Таблиця 20 
Спортивні заходи 2019 Отримано дипломів 

Міжнародні змагання 7 7 
Чемпіонати й універсіади України 10 8 
Регіональні й академічні заходи 51 42 

 
29) призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників і 

головного бухгалтера закладу вищої освіти за погодженням із 
засновником; керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) 
з питань запобігання та виявлення корупції і юрисконсульта відповідно до 
законодавства 

Призначення на посади проректорів і головного бухгалтера погоджено з 
МОЗ України. Призначень і звільнень із посади проректорів, заступників і 
головного бухгалтера у 2019 р. в академії не було. 

Зазначені в даному пункті особи були призначені на посади з 
дотриманням усіх норм чинного законодавства,  у 2019 році продовжували 
виконання своїх обов’язків, покладених трудовим договором. 

 
30) подання на затвердження засновнику кошторису, плану 

асигнувань загального фонду бюджету та штатного розпису закладу вищої 
освіти 

На затвердження подаються до Міністерства охорони здоров’я України  
кошториси, плани асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) 
загального фонду бюджету, плани використання бюджетних коштів, щомісячні 
плани використання бюджетних коштів і штатні розписи по загальному та 
спеціальному фондах Української медичної стоматологічної академії. 

 
31) погодження з засновником своїх відпусток, днів відпочинку, 

закордонних відряджень та відряджень у межах України, а також 
невідкладне інформування засновника про свою тимчасову втрату 
працездатності 

Використання щорічної відпустки і додаткової відпустки як учаснику 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС здійснювалось за 
погодженням із Міністерством охорони здоров’я України. 
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32) організація внутрішнього контролю у закладі вищої освіти 
відповідно до пункту 3 статті 26 Бюджетного кодексу України 

Система внутрішнього контролю Академії визначає внутрішні правила і 
процедури контролю, запроваджені керівництвом установи для досягнення 
поставленої мети – забезпечення (в межах можливого) стабільного й 
ефективного функціонування закладу, дотримання внутрішньогосподарської 
політики, збереження і раціонального використання активів установи, 
запобігання і викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота 
бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. 

Безпосереднє управління діяльністю Академії здійснює ректор.  
Ректор Академії відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-

технічної, лікувально-консультативної й інноваційної діяльності в Академії, за 
результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого 
й іншого майна Академії. 

Проректори Академії здійснюють безпосереднє керівництво навчальною, 
виховною, науковою, лікувально-діагностичною, фінансово-економічною, 
адміністративно-господарською діяльністю і діяльністю, пов’язаною з 
наданням платних послуг, згідно з посадовими інструкціями, затвердженими 
ректором. 

Крім того, всі Положення про структурні підрозділи установи і посадові 
інструкції працівників затверджені наказами по академії. При цьому, 
Положення про кафедри і посадові інструкції працівників кафедр 
затверджуються вченими радами факультетів і наказами по академії. 

У процесі провадження своєї фінансово-господарської діяльності 
Академія дотримується Бюджетного кодексу України, одним із принципів 
якого є принцип цільового й ефективного використання коштів загального і 
спеціального фондів бюджету.  

Одним зі структурних підрозділів Академії є планово-фінансовий відділ, 
у функції якого входить весь спектр планування, а саме: складання кошторисів 
доходів і видатків у розрізі бюджетних програм, штатних розписів, формування 
посадових окладів, розрахунки вартості навчання за контрактами, вартості 
плати за проживання в гуртожитках, орендної плати. 

Веденням бухгалтерського обліку й контролем доходів і видатків 
Академії займається бухгалтерська служба, яка у своїй діяльності керується 
вимогами Положення про облікову політику, затверджене наказом по Академії 
від 14.01.2016, № 16.  

Бухгалтерська служба і планово-фінансовий відділ тісно співпрацюють із 
господарською частиною над вирішенням питань забезпечення повноцінного й 
ефективного господарського функціонування.  

Закупівля матеріальних цінностей, робіт і послуг проводиться відповідно 
до чинного законодавства, зокрема Закону України «Про публічні закупівлі». В 
Академії створено тендерний комітет, який провадить свою діяльність 
відповідно до Положення про тендерний комітет (наказ від 04.08.2016, № 186) і 
затвердженого річного плану закупівель.  

Слід зазначити, що на виконання наказу Міністерства охорони здоров’я 
України від 12 червня 2017 року № 654 «Про затвердження Інструкції з  
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організації внутрішнього контролю в апараті Міністерства охорони здоров’я 
України, на підприємствах, у закладах, установах та організаціях, що належать 
до сфери управління МОЗ України, та Інструкції щодо складання 
адміністративних регламентів в апараті Міністерства охорони здоров’я 
України, на підприємствах, у закладах, установах та організаціях, що належать 
до сфери управління МОЗ України» в Українській медичній стоматологічній 
академії: 

- створено робочу групу з оцінки системи внутрішнього контролю (наказ 
ВДНЗУ «УМСА» від 28.09.2017 № 336 «Про створення робочої групи з оцінки 
системи внутрішнього контролю»);  

- затверджено Інструкцію з організації внутрішнього контролю в 
структурі Української медичної стоматологічної академії (наказ УМСА від 
12.10.2018 № 418 «Про затвердження Інструкції з організації внутрішнього 
контролю в структурі Української медичної стоматологічної академії»). 

 
33) щорічно погоджувати із засновником розподіл функціональних 

обов’язків між керівником та заступниками  
На момент укладення контракту в 2019 році та включення до нього 

обов’язку щорічного погодження розподілу функціональних обов’язків 
заступників посадові обов’язки кожного проректора було визначено й 
затверджено з дотриманням норм чинного законодавства України. У 2020 році, 
згідно з цим пунктом контракту, розподіл функціональних обов’язків подано на 
погодження в Міністерство охорони здоров’я. 

 
34) умови для здійснення відкритого контролю за діяльністю закладу 

вищої освіти, а також умови для діяльності органів громадського 
самоврядування закладу вищої освіти 

В академії створено всі умови для функціонування органів громадського 
самоврядування. Створено інститут освітнього омбудсмена. Рішення щодо 
навчального процесу приймаються спільно з органами студентського 
самоврядування. Матеріальне забезпечення органів студентського 
самоврядування відбувається згідно з вимогами чинного законодавства. 

Одним із видів моніторингів діяльності УМСА є публічний доступ до 
інформації в соціальних мережах та друкованих і електронних ЗМІ. 
Оперативність, актуальність і змістовність її забезпечує прес-служба академії. 
Так, уся інформація опублікована на сайті УМСА і в соціальних мережах.  

Наглядова рада УМСА створена відповідно до ст.37 Закону України «Про 
Вищу освіту» і у своїй роботі керується «Положенням про наглядову раду 
УМСА», затвердженим Вченою радою академії 16.11.2016 року, протокол № 4. 

Засідання Наглядової ради скликаються регулярно, відповідно до 
Положення. Проведено 7 засідань, де розглядалися пріоритетні  напрями 
розвитку академії у сферах освіти, науково-практичної, інноваційної діяльності 
й інтеграції в міжнародну освітню систему. 
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Відповідно до ст. 40 «Закону України про вищу освіту»  «Студентське 

самоврядування», Статуту УМСА і «Положення про студентський парламент» 
в академії діють студентський парламент, студентське наукове товариство,  
первинна профспілкова організація студентів. Члени цих організацій делеговані 
до складу Вченої ради академії, ректорату, вчених рад факультетів, 
стипендіальних  і  конкурсної комісій, відділу управління освітньо-виховною і 
гуманітарною роботою з молоддю академії;  ухвалюють акти, що 
регламентують їхню організацію й діяльність. 

Для вирішення нагальних питань студентства проводяться зустрічі 
ректора, проректорів і деканів факультетів зі студентським активом академії. 
Лідери організацій співпрацюють з адміністрацією на особистих засадах. У 
корпусах академії та гуртожитках влаштовані «Скриньки скарг та пропозицій». 
Працює «Телефон довіри» – прямого зв’язку з ректором академії.  

Студентський парламент бере активну участь у заходах щодо 
забезпечення якості вищої освіти, проводить анкетування серед студентів задля 
визначення оцінки якості навчання, захищає права й інтереси студентів, які 
навчаються в академії, бере участь у факультетських і академічних комісіях, у 
тому числі з перескладання іспитів; вирішує питання поселення і виселення 
студентів із гуртожитків, забезпечення належних побутових умов проживання й 
організації харчування в ЗВО.  

Одним із завдань органів студентського самоврядування є соціальна 
підтримка і захист студентської молоді, яку здійснює первинна профспілкова 
організація студентів УМСА.  Протягом 2019 року 30 студентам надано 
матеріальну допомогу на загальну суму 18 000 грн. для вирішення соціальних 
питань.  

 
35)  запобігання порушенням академічної доброчесності учасниками 

освітнього процесу та притягнення їх до академічної відповідальності 
Результати навчання здобувачів освіти і співробітників, що оформлені у 

вигляді друкованої продукції (тези, статті, монографії тощо), дисертаційні 
роботи підлягають обов'язковій експертній оцінці й  перевірці на наявність у 
них неправомірних запозичень.  

В академії ведеться тотальна перевірка академічних текстів (дисертацій, 
статей, монографій, навчальних посібників, підручників, збірників науково-
практичних заходів) на наявність неправомірних запозичень. Визначено 
відповідальні підрозділи за проведення перевірки. Затверджено положення 
академії «Про перевірку академічних текстів на наявність неправомірних 
запозичень», «Про академічну доброчесність». Укладено договори з 
компаніями ТОВ «Plagiat» і ТОВ «Антиплагіат» на використання комп'ютерних 
програм виявлення плагіату.     

Регулярно проводяться семінари за участі провідних науковців академії й 
представників компаній-партнерів щодо питань запобігання і виявлення 
плагіату  в середовищі ЗВО. З 2018 року, враховуючи рекомендації та 
роз’яснення МОН України, академією введено обов’язкову дисципліну «Курс 



39 
 

 академічної доброчесності» для здобувачів наукового ступеня «доктор 
філософії» галузей знань 22 – Охорона здоров'я і 091 – Біологія, спеціальностей 
222 – Медицина, 221 – Стоматологія, 091 – Біологія на першому році навчання. 
Розроблено робочу програму навчальної дисципліни.  

Зі здобувачами вищої освіти проводилися семінари щодо дотримання 
норм академічної доброчесності, зокрема за участі представників, які надають 
академії спеціальне ліцензоване забезпечення. 

 
36) розроблення, впровадження та застосування в освітньому процесі 

порядку виявлення та встановлення фактів порушення академічної 
доброчесності в закладі вищої освіти 

Перевірка результатів навчальної й наукової роботи в Академії 
регламентується Кодексом академічної доброчесності Української медичної 
стоматологічної академії, Положенням «Про академічну доброчесність 
здобувачів освіти та співробітників Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична стоматологічна академія», Положенням «Про 
порядок перевірки у Вищому державному навчальному закладі України 
«Українська медична стоматологічна академія» текстових документів – 
магістерських, кандидатських і докторських дисертаційних робіт, звітів за 
науково-дослідними роботами, наукових публікацій, навчальної літератури, 
навчально-методичних видань та засобів навчання на наявність плагіату». 

Текстові документи, що підлягають перевірці в Академії, перевіряються 
технічними засобами і спеціальним програмним забезпеченням, проходять 
експертну оцінку.  

За порушення принципів академічної доброчесності здобувачі освіти 
притягуються до відповідальності: повторного проходження оцінювання 
(контрольної роботи, іспиту, заліку, відпрацювання незадовільних оцінок, 
пропущених занять, модульного контролю тощо); повторного проходження 
навчального курсу; позбавлення академічної стипендії; відрахування з 
навчального закладу.  

За порушення принципів академічної доброчесності (плагіат, спонукання 
до порушень академічної доброчесності здобувачами освіти тощо) педагогічні, 
наукові й науково-педагогічні працівники притягуються до дисциплінарної 
відповідальності відповідно до законодавства. 

З метою моніторингу дотримання членами колективу Академії  
моральних і правових норм  з академічної доброчесності в Академії наказом 
ректора за поданням проректора з наукової роботи створюється комісія з 
питань академічної доброчесності. 

Технологічними інструментами протидії порушенням академічної 
доброчесності виступають спеціальні програмні засоби (2 програми), що 
надаються академії на умовах договорів із організаціями Strikeplagiarism і 
Антиплагіат. 

Нині колектив УМСА працює над вирішенням таких актуальних 
завдань: 

– розвиток кадрового потенціалу науково-педагогічних працівників; в 
основі програми розвитку – пошук і залучення обдарованої студентської молоді 
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через мережу студентського наукового товариства, розвиток програм 
академічної мобільності студентів і молодих вчених; 

–  якісна підготовка студентів до Єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту і лікарів-інтернів – до іспиту «Крок»; 

– розширення провадження освітньої діяльності шляхом ліцензування 
підготовки фахівців за новими спеціальностями галузі «22 Охорона здоров’я»; 

– покращення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, 
наукових досліджень; закупівля переважно високотехнологічного обладнання і 
зміцнення матеріально-технічної бази академії; 

– висвітлення досягнень науковців академії через публікацію досліджень 
у провідних світових фахових виданнях, які ходять до міжнародних 
наукометричних баз Scopus і Web of Science. 
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