
ЗВІТ  
ректора академії, професора Ждана В.М. 

про основні підсумки діяльності  
ВДНЗУ “УМСА” 

 у 2015 році 
 



ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”  
має IV рівень акредитації, включена до Державного реєстру наукових установ, (свідоцтво 
серії ВВ № 01803), отримала ліцензію МОН України серії АЕ № 458455 на право надання 

освітніх послуг   

Факультети: 
– медичний № 1; 
– медичний № 2; 
– стоматологічний; 
– підготовки іноземних студентів; 
– післядипломної освіти. 

 
 

Основні структурні підрозділи: 
 

– відділ з науково-педагогічної роботи та 
організації навчально-наукового процесу; 

– сектор інформатизації навчального процесу 
та контролю якості освіти; 

– навчально-методичний кабінет; 
– науково-методична лабораторія МОЗ 

України з питань підготовки стоматологів; 
– науковий відділ з підрозділом аспірантури; 
– НДІ генетичних та імунологічних основ 

розвитку патології та фармакогенетики; 
– редакційно-видавничий відділ; 
– навчально-науково-лікувальний 

“Стоматологічний центр” 
– міжнародний відділ 
– та інші. 

 53 кафедри 

 



Науково-педагогічні кадри 
(на 01. 01. 2016 р.) 

 2013  2014  2015 

Професорів 79 81 80 

Докторів медичних наук 87 91 89 

Доцентів 185 199 206 

Кандидатів медичних наук 357 370 374 
Всього  наукових та науково-педагогічних 
працівників: 554 572 571 

Заслужених діячів науки і техніки 6 5 5 

Заслужених лікарів України 6 6 6 

Заслужених працівників охорони здоров`я 1 

Лауреатів державної премії 2 2 2 
Відсоток наукових та науково-педагогічних 
працівників з науковим ступенем 80,15% 80,60% 81,1% 



Віковий показник науково-педагогічних кадрів 
академії у 2015 році 
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Вік науково-педагогічних кадрів Вік завідувачів кафедрами

У 2015 році кількість завідувачів кафедрами пенсійного віку склала 28,8%. 



З метою покращення якості підготовки військових 
медиків у 2015 році була створена  кафедра 
медицини катастроф та військової медицини, яка в 
цілому забезпечена навчальними площами, 
меблями, комп’ютерною технікою та іншим майном.  



Система якості освіти у ВДНЗ України  
“Українська медична стоматологічна академія” 

У 2015 р. академія підтвердила 
Сертифікат, який свідчить, що  система 
управління якістю Академії відповідає 
вимогам Державного Стандарту ДСТУ ISO 
9001:2099 (ISO 9001:2008, IDT). 

Відповідний документ засвідчує високу 
якість надання освітніх послуг та водночас 
засвідчує, що Академія постійно працює в 
контексті формування власної сучасної 
системи управління якістю, яка 
визначається як засіб досягнення 
визначених цілей.  
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Кількість студентів, зарахованих на перший курс до ВДНЗУ 
“УМСА” у 2015 році (ОКР - спеціаліст) 

 
Спеціальність 

 
Ліцензова-
ний обсяг 

Зараховано студентів 

Бюджет Контракт Разом 

Стоматологія 
(7.12010005) 

325 19 224 243 

Лікувальна справа 
(7.12010001) 

425 221 148 369 

Стоматологія 
(7.12010005), 2 курс 

- - 63 63 

Педіатрія 
(7.12010002) 

100 40 11 51 

Всього  850 280 446 726 
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Інформація про зарахування студентів на 1 курс за цільовим 
направленням сільської молоді у 2015 році 

Спеціальність  План  Подано заяв Корекція Зараховано  

Стоматологія  3 17 3 3 

Лікувальна 
справа 

55 117 55 54 

Педіатрія  9 18 9 9 

Всього  67 142 67 66 



Модернізація структури локальної мережі в 
2015 році дозволила створити та 
впровадити систему інформатизації 
навчального процесу та якості освіти, 
збільшити кількість точок доступу до мережі 
Інтернет. 

Створено та функціонують 22 комп′ютерні класи 
загальною кількістю 230 навчальних місць,  
які об′єднані в локальну мережу 

Використання сучасних програмних та апаратних 
комплексів в 2015 році дали змогу провести низку 
заходів в форматі відеоконференцзв’язку: 
• консультації зі складних випадків з ДУ «Інститутом 

педіатрії, акушерства і гінекології» (18 онлайн 
заходів) 

• проведення дистанційних лекцій науково-
педагогічним складом академії (21 онлайн захід) 



КОНТРОЛЬ УСПІШНОСТІ 

АКТУАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ ВИКЛАДАЧІВ 

 Відповідно до нової редакції Закону України «Про вищу освіту», рішенням вченої ради 
академії №2 від 13.10.2015 року «Про впровадження сучасних технологій і засобів інформатизації у 
навчальний процес» в академії з метою поліпшення поточної успішності, проведення СПА, підвищення 
рейтингових показників здачі державних ліцензійних іспитів студентами, а також зміцнення навчальної 
дисципліни було впроваджено «Електронний журнал успішності» 





Кількість студентів переможців ІІ туру Всеукраїнських 
студентських олімпіад 
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ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА 

Складало екзамен Не склали Середній бал Національний 
показний 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
КРОК 1 

285 318 3 2 69 72,1 66,8 72,2 
КРОК 2 

210 255 5 4 72,1 81,5 74,2 83,0 

Результати ліцензійних іспитів 



СТОМАТОЛОГІЯ 

Складало екзамен Не склали Середній бал Національний 
показний 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
КРОК 1 

163 268 0 3 67,1 79,9 62,7 72,0 
КРОК 2 

284 346 2 9 80,2 79,1 78,1 78,1 



ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 
  

ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА 

  Складало екзамен Не склали Середній бал 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Російськомовні 24 31 2 0 61,5 76,8 
Англомовні  20 21 1 1 53,6 66 

Російськомовні 43 36 0 0 95,7 75,3 
Англомовні  14 4 0 0 92,5 70,8 

КРОК 1 

КРОК 2 



ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 
  
  

СТОМАТОЛОГІЯ 

Складало екзамен Не склали Середній бал 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 

26 36 0 2 61,6 54,3 

51 51 0 2 83,4 77,5 

КРОК 1 

КРОК 2 



Видавнича діяльність 
 У 2015 році співробітниками академії видано: 

• Підручників – 11 (2014 р. – 6); 
• Навчальних і навчально-методичних посібників з 

грифами МОН, МОЗ України та ДУ “ЦМК з ВМО 
МОЗ України”– 70 (2014 р. – 21); 

• Монографій – 6 (2014 р. – 7). 



Видавнича діяльність 
 У 2015 році співробітниками академії видано: 

6 

21 

7 
11 

70 

6 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

підручників посібників з грифом 
МОН та МОЗ України 

монографій 

2014 рік 
2015 рік 



Академія – неодноразовий учасник престижних міжнародних і 
національних виставок у галузі освіти у 2015 році: 

 • VI міжнародна виставка «Сучасні  заклади освіти – 2015», академія нагороджена золотою 
медаллю,  дипломом за творчу працю з підвищення якості національної освіти; дипломом та 
гран-прі «Лідер міжнародної діяльності».  

• міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2015» нагороджена дипломом і гран-прі в 
номінації «Інноваційний розвиток та сучасні педагогічні технології», отримала почесне 
звання «Лідер вищої освіти  України» . 

• І міжнародна професійна спеціалізована виставка «ЗНО-2016. Освіта в Україні. Освіта за 
кордоном», отримала гран-прі в номінації «Лідер організаційно-науково-методичного 
забезпечення». 

• VIІ міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» нагороджена дипломом, присвоєно 
звання Лауреата конкурсу І ступеня в номінації «Розробка та впровадження в освітню 
практику інноваційних технологій». 

• міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2015», отримала диплом та  гран-
прі в номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології», вдостоєна 
Почесного звання «Лідер вищої освіти України». 

• виставка-презентація «Полтавський абітурієнт – 2016». За впровадження новітніх технологій 
та методів навчання на ринку освіти України академія нагороджена дипломом виставки. 



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ  
З ПІДГОТОВКИ СТОМАТОЛОГІВ  

МОЗ УКРАЇНИ  

Згідно з наказом МОЗ України №532 від 23.08.2011  
11 кафедр ВДНЗУ «УМСА» є опорними з 13 дисциплін  

У 2015 навчальному році опорними кафедрами було проведено 16 розширених засідань. 
  

В цілому за звітній період опорними кафедрами академії видано: 
• національні підручники  –2, 
• навчальні та навчально-методичні посібники з грифом ЦМК з ВМО МОЗ України – 9,  
• навчальні та навчально-методичні посібники з грифом МОН України – 9,  
•типові навчальні програми та плани відповідних навчальних дисциплін – 8,  
•монографії –2.   
•Опубліковано 86 науково-методичних статей у журналах та збірках науково-
практичних конференцій. 
 
У 2015 н. р. з метою поповнення банку тестових завдань для ліцензійного іспиту “Крок 

3. Стоматологія” було опрацьовано та направлено до Центру тестування професійної 
компетенції МОЗ України 226 тестових завдань створених співробітниками опорних 
кафедр. 



Опорні кафедри факультету післядипломної освіти створили та 
видали у 2015 році 8 типових навчальних планів та уніфікованих 
програм, які затверджені МОЗ України: 

Передатестаційні цикли: 
● «Стоматологія» 
● «Терапевтична стоматологія» 
● «Ортопедична стоматологія» 
● «Ортодонтія» 

Цикли спеціалізації: 
● «Стоматологія» 
● «Терапевтична стоматологія» 
● «Ортопедична стоматологія» 
● «Ортодонтія» 



У 2015 році відкриті цикли удосконалення лікарів 
• ТУ «Актуальні питання фтизіатрії» 
• ТУ з фаху «Організація та управління охороною 

здоров’я» 

• Цикл спеціалізації  
з фаху «Організація  
та управління охороною здоров’я» 

• ПАЦ  з фаху «Фтизіатрія» 
• ПАЦ з фаху «Організація  

та управління  
охороною здоров’я» 



Триває підготовка лікарів-інтернів  
на базі філіалів кафедр: 

Філія Фах 2014 рік 2015 рік 
м.Чернігів Стоматологія 41 44 

м.Кременчук  

Стоматологія 28 49 
Акушерство і 
гінекологія 

 5 

Педіатрія  4 
м.Миргород Внутрішні хвороби   7 
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Розширення мережі спеціальностей  
з підготовки лікарів  

на різних циклах удосконалення 

− кількість спеціальностей  у 2014 р. 
− кількість спеціальностей  у 2015 р. 



 «Крок 3. Стоматологія» 

«Крок 3. Загальна лікарська підготовка» 

Дата складання екзамену Складали 
екзамен Не склали Академічний 

показник 
Національний 

показник 

2014 р. 189 8  78,4%  77,9% 
2015 р. 192  18 81% 77,3% 

Дата складання екзамену Складали 
екзамен Не склали Академічний 

показник 
Національний 

показник 

2014 р. 108  1 83,2 %  79,8% 
2015 р. 161 8 76,2 %  76,8% 



У Полтавській області наданням медичної допомоги 
населенню на засадах сімейної медицини  
у 2015 році  охоплено 93,3%   
(по Україні – 52,6%). 

 Підготовка сімейних лікарів 

Академія у червні 2015 р. стала  
безпосереднім організатором проведення  
IV з’їзду сімейних лікарів України з міжнародною участю, в 
якому прийняли участь 1181 учасник. 

У 2014 р. підготовлено 15 сімейних лікарів, 
у 2015 р. – 37 лікарів. 

В області функціонує 34 центри ПМСД, у 
складі яких 324 амбулаторії ЗПСМ (у 2014 р. – 
32 Центри ПМСД,  
до складу яких входило 315 амбулаторій). 



Підготовка лікарів-інтернів та курсантів на базі академії 
у 2015 році 

Інтерни  
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Науковий відділ 
Підготовка науково-педагогічних кадрів 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Захищено  
Докторських дисертацій 6 2 2 

Кандидатських 
дисертацій 

21 16 17 

Затверджено ДАК України 
Докторських дисертацій 4 3 3 

Кандидатських 
дисертацій 

21 22 18 

Навчаються  

Докторантура 1 1 0 
Аспірантура  50 (1) 46(1) 48 
Магістратура 38  (2) 37(3) 34(2) 
Клінічна ординатура 97 (63) 102(64) 102(64) 

У 2015 році відкрито: 
-  докторантуру із спеціальностей: гістологія, цитологія, ембріологія; внутрішні хвороби; 
кардіологія; патологічна фізіологія 
-  аспірантуру із спеціальності анестезіологія та інтенсивна терапія. 
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Згідно з Реєстром МОЗ та НАМН України на 2015 р., 
в академії були проведені науково практичні конференції з 

міжнародною участю: 

•  Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Міждисциплінарний підхід в лікуванні ортодонтичних  пацієнтів» 
(3-4 квітня 2015р.); 

• Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Суспільство і медицина: діалог в умовах євроінтеграції» (1-2 
жовтня 2015р.); 

• Всеукраїнська студентська наукова конференція «Погляд майбутніх 
лікарів на сучасну медицину»(16.04.2015р.); 

•  IV з’їзд сімейних лікарів  України (2-3 квітня 2014р.); 
• Навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Основні 

напрямки удосконалення підготовки медичних кадрів у сучасних 
умовах» (26.03.2015р.). 
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У  2015 році виконувалося 2 НДР, що фінансувалися з 
державного бюджету  

“Розробка стратегії використання епігенетичних механізмів для профілактики та 
лікування хвороб, пов’язаних із системним запаленням” 

 Керівник: професор І.П.Кайдашев 
 Отримані результати: 
 Впровадження в практику визначення поліморфізму Pro12Ala гена PPAR-γ2 дозволяє 
прогнозувати більш важкий перебіг бронхіальної астми на тлі ішемічної хвороби серця та 
призначати хворим ефективні та дієві схеми індивідуальної профілактики та терапії, що значним 
чином сприяє зменшенню витрат на лікування. 
 Опубліковано:  
 33 статті, 4 патенти, 1 нововведення,  виконується  7 дисертаційних робіт. 
 Очікувані результати: 
 Більш глибоке пізнання епігенетичних процесів призведе до перегляду основоположних 
уявлень про природу хронічного системного запалення, а отримані дані нададуть можливість не 
тільки прогнозувати ризик розвитку хронічного системного запалення, але й розробити 
повноцінну стратегію використання ефективних сучасних засобів профілактики та 
медикаментозної терапії, що цілком обгрунтовує доцільність продовження виконання НДР за 
рахунок коштів державного бюджету України. 
 
 



“Розробка методики підбору контингенту для роботи, пов’язаної з біологічною 
безпекою на підґрунті виявлення індивідуальних особливостей генотипу ” 

 Керівник: професор І.П.Кайдашев 
  Отримані результати: 
  Впровадження в практику визначення поліморфізму Pro12Ala гена PPAR-γ2 

дозволяє прогнозувати більш важкий перебіг бронхіальної астми на тлі ішемічної 
хвороби серця та призначати хворим ефективні та дієві схеми індивідуальної 
профілактики та терапії, що значним чином сприяє зменшенню витрат на лікування. 

  Опубліковано:  
  13 статей, 3 патенти, 1 інформаційний лист, виконується  5 дисертаційних робіт. 
  Очікувані результати: 
  Більш глибоке пізнання епігенетичних процесів призведе до перегляду 

основоположних уявлень про природу хронічного системного запалення, а отримані 
дані нададуть можливість не тільки прогнозувати ризик розвитку хронічного 
системного запалення, але й розробити повноцінну стратегію використання 
ефективних сучасних засобів профілактики та медикаментозної терапії, що цілком 
обгрунтовує доцільність продовження виконання НДР за рахунок коштів державного 
бюджету України. 
 

 

Перехідна на 2016 рік прикладна НДР 



Патентно-ліцензійна діяльність 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Подано заявок на винаходи 45 65 57 
Одержано позитивних 
рішень 

40 45 56 

Одержано патентів 37 43 53 
Подано заяв про реєстрацію 
права на твір 

10 16 18 

Одержано свідоцтв про 
реєстрацію авторського 
права на твір 

6 6 18 

Складено і відправлено Головним спеціалістам та у Проблемні комісії для узгодження: 

методичних рекомендацій 5 7 7 
інформаційних листів 16 17 17 
нововведень 15 15 17 

Видано: 

методичних рекомендацій  6 7 9 
інформаційних листів  15 17 17 
нововведень  18 21 17 



СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА  
 Д 44.601.01 

  Протягом 2015 року працювала спеціалізована вчена 
рада  Д44.601.01 з правом  прийняття до розгляду та 
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора (кандидата) медичних наук за 
спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія» . 

        Проведено 15 засідань, на 9 з них відбувся захист 1 
докторської, 8 кандидатських дисертацій.  



Рада молодих вчених 

Основні досягнення 
• Проведена Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Медична наука в 

практику охорони здоров’я», згідно Реєстру МОН України. 
 

• Організований конкурс наукових праць молодих учених, присвячений Дню науки. 
 

• Проведена школа-семінар “Освітні можливості американської програми академічних обмінів 
для молодих вчених”.  
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Студентське наукове товариство 
• 16 квітня 2015 р проведена Всеукраїнська студентська наукова конференція «Погляд майбутніх 

лікарів на сучасну медицину». 
• Узгоджена співпраця з низки проектів, в т.ч. долучення до проекту «Медичний волонтер», 

волонтерської організації «Барі» м. Полтава. 
• Створено полтавський підрозділ «Ukrainian medical students association». 
• Отримані 4 дипломи ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт з 

природничих , технічних та гуманітарних наук у 2014 - 2015 навчальному році в галузі наук 
"Клінічна медицина", "Профілактична медицина" , «Стоматологія».  

5 студентів стали лауреатами премії  Національної академії медичних наук 
України та  Асоціації працівників медичних вузів України за значні успіхи в 

науковій діяльності  



ВИДАНО ФАХОВИХ ЖУРНАЛІВ, ВКЛЮЧЕНИХ У ПЕРЕЛІК ВАК 
УКРАЇНИ 

6 номерів

7 номерів

6 номерів

 4 номери

 4 номери

 Журнали внесено до бібліографічної бази даних РИНЦ (Російський індекс наукового цитування) та 
електронної бібліотеки “eLIBRARY.RU”; а також до міжнародної електронної бази даних наукової періодики “Index 
Copernicus International” та електронної системи індексування “Ulrich’s International Periodicals Directory”, “Google 
Schoolar” 



• ВДНЗУ “УМСА” зареєстровано у міжнародній базі даних компанії Dun & Bradstreet 
(D&B) й отримано індивідуальний номер DUNS – ідентифікатор юридичної особи. 

• Отримано реєстраційний номер SAM для участі у проектах USAID (United States 
Agency for International Development).  

• ВДНЗУ “УМСА” зареєстровано у Науково-дослідному співтоваристві “CORDIS” 
(Community Research and Development Information Service, http://cordis.europa.eu). 
Основними напрямками співтовариства “CORDIS” є організація рамкових програм з 
наукових досліджень та технологічного розвитку. 

• У 2015 р. ВДНЗУ “УМСА” розроблено план факультативних занять для студентів, 
магістрантів, аспірантів та викладачів ВДНЗУ “УМСА” зі стипендіатом програми 
Державного департаменту США “English Language Fellow Program” Лізою Вайсс на 
2015-2016 навчальний рік. 

• ВДНЗУ “УМСА” виступила одним із організаторів 6-тої Міжнародної Християнської 
Конференції для молодих медичних працівників “Christ and Healthcare: Healing and 
Health”, яка відбулася 16-18 жовтня 2015 р. у Полтаві за участі міжнародних 
організацій “PRIME”. 

• У 2015 р. укладено офіційний договір про співпрацю між ВДНЗУ “УМСА” та 
Міжнародною християнською медичною та стоматологічною асоціацією (International 
Christian Medical and Dental Association (ICMDA). 



Erasmus Mundus 
• 12 жовтня 2015 розпочалася програма з обміну 

MEDEA в рамках програми Erasmus Mundus. 
Цього року стороною, що приймає виступив 
університет Поля Сабатьє (Тулуза, Франція). 

• Після конкурсного відбору право навчатися у 
магістратурі університету Поля Сабатьє отримав 
магістр 1-го року навчання Ярослав Водоріз. 
 
 
 

• Партнером і приймаючою стороною виступив 
також Столичний Університет Кардіф в Уельсі - 
Cardiff Metropolitan University. 

• Після конкурсного відбору право навчатися на 3 
курсі Університету Кардіф отримала студентка 3-
го курсу медичного факультету № 1 Яніна 
Борзих. 
 

  

 

 



Ліжковий фонд клінічних баз складає 5527 ліжок та  
430 стоматологічних крісел. Контингент обслуговування - 1млн.960 
тис  населення. Клінічні бази розташовані в містах:  Полтава, Чернігів, 
Кременчук, Миргород. 
 
Кадрове забезпечення лікувальної роботи фахівцями академії 

2014 рік 2015 рік 

Професорів 67 63 
Доцентів 164 189 
Асистентів 172 146 
Всього 403 398 

ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА  РОБОТА 



 
 

Консультації 



• В лікувально-діагностичний процес впроваджено 87 
новітніх  технологій.  

• Фахівцями академії здійснено 275 виїздів по лінії     
екстреної медицини та медицини катастроф в райони та 
міста області, що склало 15,27 % від загальної кількості 
виїздів. 

• Співробітниками кафедр стоматологічного профілю 
проліковано 34101 хворий, що на 5.1% більше в 
порівнянні з 2014 роком  

 



Виконання програми оздоровлення сільського 
населення 

 
• Поглиблені профілактичні огляди сільського населення 

проведені в 8 районах області.  
• Усього проконсультовано:   1146 жителів сільської 

місцевості. 
• Було призначено лікування 997 пацієнтам 

в тому числі амбулаторно – 788. 
• Стаціонарне лікування  та дообстеження було проведено 

співробітниками академії на клінічних базах 312 (27,2%) 
жителям села  



 На клінічних кафедрах академії створені та 
працюють 16 навчально - практичних центрів і 

лабораторій: 
  

                                   Навчально-діагностичний пульмонологічний центр; 
         Навчально-консультативний діабетологічний   центр; 
                                   Навчально-практичний тренінговий центр 
                                   сучасних технологій перинатальної медицини; 
Навчально-практичний центр загальної практики – сімейної медицини; 
Науково-методичний центр по впровадженню нововведень в практику 
охорони здоров’я; 
Лабораторія клінічної реабілітації;  
Науково-методична лабораторія з питань підготовки лікарів-стоматологів; 

 

В 2015 році відкриті 
• Навчально-практичний центр реабілітації онкологічних 

хворих; 
• Навчально-методичний центр з первинної реанімації 

новонароджених;  
• Навчально-науковий практичний центр інтервенційної 

радіології 



Співробітники академії працюють 
Головними позаштатними спеціалістами  
Департаменту охорони здоров'я ОДА                     – 9 
 
Головними позаштатними спеціалістами 
Міського відділу охорони здоров'я                         – 19 
 
Членами клініко-експертних проблемних  
комісій Департаменту охорони здоров'я ОДА       – 14 
 
Членами атестаційних комісій при  
Департаменті охорони здоров'я ОДА                     – 17 



Основні результати міжнародної діяльності ВДНЗУ “УМСА”  
за 2015 рік 

•  У 2015 році академія співпрацювала з 8 медичними закордонними установами: 
o Інститут репродуктології Арчила Хомасурідзе (м. Тбілісі, Грузія) 
o Інститут хірургії Мікаелян (м. Єреван, Вірменія) 
o НЗ «Гродненський державний медичний університет» (м.Гродно, Білорусь) 
o Таджицький державний медичний університет ім. Абуалі ібні Сіно  
(м. Душанбе, Таджикистан) 
o Дунайський Приватний Університет (м. Кремз, Австрія) 
o Тбіліський Державний Медичний Університет (м. Тбілісі, Грузія) 
o Державний бюджетно-освітній заклад вищої професійної освіти «Курський 
державний медичний університет» (м. Курськ, Росія) 
o Медико-санітарна публічна установа “Інститут матері і дитини” (м. 
Кишинів, Молдова). 
 

   
 



•  Отримано 33 гранти на поїздки на міжнародні 
наукові та освітні конференції, з’їзди, симпозіуми, 
конгреси, семінари.   
•  Пройшли стажування за кордоном 9 науково-
педагогічних працівників та 14 студентів. 
• На виконання Указу Президента України «Про 
оголошення 2016 року Роком англійської мови в 
Україні» у академії:  
 
 

o діють групи з поглибленого вивчення англійської 
мови для студентів; 
o організовано курси з підвищення рівня володіння 
фахової англійської мови для науково-педагогічних 
працівників: 
o викладачі академії пройшли онлайн-курс з  
підготовки до складання іспиту з англійської мови 
IELTS, підготовлений університетом Квінсленда 
(Австралія). 

Основні результати міжнародної діяльності ВДНЗУ “УМСА”  
за 2015 рік 



• Продовжується участь академії у Консорціумі вищих медичних навчальних закладів у 
рамках Програми Erasmus +. 
• У 2015 році академія стала учасником міжнародної програми стажування та розвитку для 
медичних працівників України "Польський Еразмус + для України медичної".  
• Продовжується активна участь у французько-українській освітній Програмі «ASFUDS» для 
фахівців у сфері охорони здоров’я та фармації,  
• Програма міжнародних медичних семінарів у м. Зальцбург (Австрія). 
• Триває співпраця з  

o Міжнародною асоціацією університетів (Франція)  
o Європейською асоціацією університетів (Бельгія)  
o Асоціацією медичних навчальних закладів у Європі (Велика Британія)   
o Міжнародною федерацією студентів-медиків (Франція). 

 
 
 

 



Загальна кількість студентів 
факультету підготовки іноземних 

студентів 
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Із загального фонду державного бюджету за  2015 рік отримано 
48493,2 тис. грн., що на 20,9% перевищує фінансування 2014 року. 

Фінансова діяльність 
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Структура витрат по загальному фонду академії у 2015 році у 
відсотках 

Стипендії
33% (16206,1 

тис.грн.)

Енергоносії 
0,5%  (220,7 
тис.грн.)

Інші 
видатки 

1,1% (532,5 
тис.грн.)

Заробітна 
плата
65%  

(31533,9 
тис.грн.)



Загальна сума надходжень по спеціальному фонду за 2015 рік становить 
129323,0 тис. грн., що на 65% перевищує надходження 2014 року. 
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 Загальна сума видатків за 2014 рік складає 96650,0 тис.грн. 
  Загальна сума видатків за 2015 рік складає 121913,1 тис.грн. 
 



  Одним з пріоритетних завдань академії є 
залучення коштів з інших  джерел надходжень. 
У 2015 році загальна сума коштів, яка надійшла 
з інших джерел власних надходжень склала 6 
671,9 тис. грн., що у 9 разів перевищує 
надходження 2014 року. 



ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 01.03.2014 РОКУ №65 
“ПРО ЕКОНОМІЮ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ ТА НЕДОПУЩЕННЯ ВТРАТ БЮДЖЕТУ” У 

ЧАСТИНІ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
І. Для забезпечення економії енергоресурсів ВДНЗУ «УМСА» 

згідно наказу № 93 від 23.03.2015 р. були розроблені заходи на 
2015 рік, які виконанні у повному обсязі.  

ІІ. З метою забезпечення економного використання 
енергоресурсів у 2015 році: 

• Задіяний двотарифний облік електроенергії в 
гуртожитках. 

• Опалення 3-х учбових корпусів, господарського блоку 
та гаража переведено на котли з використання твердого 
палива. 

• Замінено 300 вікон в учбових корпусах на пластикові. 
• У центрі громадського харчування студентів, в 

навчальних аудиторіях та гуртожитках лампи 
розжарювання замінено на енергозберігаючі. 

 

 



 
 
В результаті проведених заходів у 2015 році порівняно з 2014 роком 
зекономлено: 
 
Водопостачання -  6817 куб. м.  (11,6%); 
Теплопостачання – 24 Гкал.  (0,8%); 
Електропостачання – 126539 кВт. (7,6%). 
 
                                         Економія енергоресурсів у фізичних показниках 
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Виховна робота у 2015 році 
• На виконання наказу МОЗ України від 01.04.2015 року № 08.01.-47/10252 в квітні на базі 

академії  проведене засідання Ради представників студентського самоврядування 
при МОЗ України. Рада одноголосно затвердила лікаря-інтерна академії   Каплуна 
Дмитра головою на наступний термін. 

•  На шостій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015» в  номінації «Сучасний 
навчальний заклад як соціокультурний осередок громадянсько-патріотичного виховання 
дітей та студентської молоді» колектив медичного коледжу академії отримав Золоту 
медаль.  

•  Активісти Студентського парламенту під час стажування у Варшавському медичному 
університеті отримали міжнародні сертифікати по програмі «Erasmus+». 

•  За підсумками результатів регіональних конкурсів «Краща студентська команда 
Полтавщини» та «Волонтер року»  визнані кращими серед ВНЗ IV рівня акредитації  та 
отримали нагороди та дипломи першого ступеню. 
 



Студентський парламент організує роботу за напрямками: 

• Гармонійний розвиток особистості, формування лідерський якостей та 
навичок майбутнього керівника та організатора. 

• Сприяння покращенню умов навчання, удосконалення якості освіти. 
• Міжнародне та регіональне молодіжне співробітництво. 
• Захист прав студентства та просвітницько-інформаційна робота.  
• Пропаганда волонтерського руху. 
• Забезпечення змістовного дозвілля, підтримка творчої та 

інтелектуально обдарованої молоді. 
• Пропаганда спорту та здорового способу життя. 

 



Волонтерський рух: «В ритмі молоді» 
• Екологічні та оздоровчі акції «Весняна  толока», «Скажи палінню «Ні», превентивна робота  

серед молоді міста. 
• Шефство над пацієнтами  дитячих лікарень міста Полтави. 
• Добровільне донорство крові: 558 чол. донорами академії здано майже 250 літрів крові для 

бійців; 
• Допомога воїнам АТО: участь в акціях «Допомога сім’ям воїнів», «Кров для солдата», «Ліки 

солдату», «Підтримай українського солдата»:  
• Сплетено близько 500 м2 маскувальних сіток; 
• Укомплектовано більш як 250 медичних пакетів та аптечок. 
• Шефство пораненими воїнами  Національної гвардії, що перебувають на лікуванні у 

Полтавському військовому шпиталі. 
• Волонтерський центр «В ритмі молоді» Студентського парламенту академії за підсумками  

щорічного  міського  конкурсу волонтерських організацій «Волонтер року-2015»  виборов 
перемогу в номінації «Кращий волонтерський загін». 



Напрями діяльності волонтерського загону  
«Турбота» 

Люди  
похилого віку 

Тижні паліативної та хоспісної 
допомоги  на базі Полтавської 

обласної клінічної психіатричної  
лікарні  імені О.Ф.Мальцева 

Тренінги «ПЕНСІОНЕР – 
ПЕНСІОНЕРУ» на базі 

Полтавського обласного 
шпиталю інвалідів  

Спеціалізована «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» 

Підтримай 
українського солдата 

Співпраця із 
волонтерськими 

організаціями 

Полтавський батальйон 
небайдужих 

Полтавська обласна молодіжна 
громадська організація імені 

Пилипа Орлика «Відроди Україну в 
собі» 

Волонтери батальйону «Азов» 

Асоціація медичних сестер 
Полтавщини 



Художньо-естетична та спортивно-оздоровча робота 

• Відділ культурно-освітньої діяльності  координує і організовує роботу 19 гуртків. Серед 
них чотири колективи мають  звання «народний аматорський» - це ансамбль танцю 
«Юність», духовий оркестр, вокальний ансамбль «Мальви» та хор співробітників 
«Криниця».  

• За звітний період створено 4 нових колективи – чоловічий вокальний гурт «Пліка 
вокаліз», Йорданське інструментальне тріо «Тараб» та Іранський гурт «Ападана», 
ансамбль народного танцю «Наша юність».  

• Протягом 2015 року було проведено 118 мистецьких заходів. Отримані Дипломи 1 та 2 
ступенів у ХХV Всеукраїнському фестивалі естрадної пісні «Пісенний вернісаж 2015» м. 
Київ, ІІ Всеукраїнському фестивалі- конкурсі мистецьких імпрез «Літні тони 2015» м. Київ, 
VІІ Міжнародному фестивалі – конкурсі мистецтв « Південний берег 2015» м. Одеса, Х 
Всеукраїнському мистецькому фестивалі – конкурсі студентів - медиків «Ліра Гіппократа 
2015» м. Київ. 

•  Збірна команда КВН стала призером   Першого  чемпіонату України з гумору 
«Слобожанська ліга сміху» м. Харків. 
 



Спортивна робота 
• Академія має дві спортивні площинні споруди загальною площею  5408 м2. Це 

сучасні спортивні зали: борцівська, ігрова, тренажерна, гімнастична, а також 
шахово-шашковий клуб. На цій базі оздоровчу та спортивну роботу 
організують  26 спортивних секцій, в яких тренуються більш як 500 осіб. 

•  На  І та ІІ етапі Всеукраїнського масового спортивного заходу «Здорова 
молодь – здорова нація» студенти завоювали  І місце та ІІ  місце.  

• На V Спортивних іграх Полтавщини серед ВНЗ ІІІ-ІV р. акр. та ХІІ Універсіаді 
Полтавщини збірні команди академії здобули  7 золотих  та  5 срібних 
нагород. 
 



Першочергові завдання на наступний період 
 Продовжити роботу, спрямовану на підвищення кількості 

співробітників із науковим ступенем, та забезпечення кадрового 
резерву на посаду завідувачів кафедр докторами наук. 

 Спрямувати роботу науковців академії щодо створення сучасних 
підручників та посібників, активно висвітлювати свою діяльність в 
журналах, які входять до наукометричних баз; 

 Забезпечити більш якісну підготовку студентів до іспитів «Крок-1», 
«Крок-2», «Крок-3»; 

 Активно вести пошук госпдоговірних науково-дослідних робіт та 
створення науково-практичних та навчально-наукових центрів з 
концентрацією ІТ-ресурсів, нових НДІ, наукових лабораторій, 
закупівлі сучасної наукової та лікувальної техніки; 

 Поширити роботу з пошуку іноземних партнерів, вживати дієві 
заходи із залучення іноземних грантів та посилити роботу щодо 
набору іноземних студентів на навчання в академії. 



Дякую за увагу! 
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