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РОЗДІЛ I. 

Кадрова політика. 

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 

та наукова діяльність університету 

 

Впродовж 2017 р., як і в попередні роки, у Державному закладі 

«Луганський державний медичний університет» реалізовувалась система 

заходів, спрямованих на підготовку висококваліфікованих фахівців для 

забезпечення потреб сучасної медичної та фармацевтичної галузі, з 

урахуванням завдань, визначених законами України «Про освіту» та «Про вищу 

освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», Указами Президента 

України, нормативно-правовими та розпорядчими документами Міністерства 

освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України.  

Одним із основних завдань кадрової політики ДЗ «Луганський державний 

медичний університет» є збереження якісного професорсько-викладацького 

складу та заходів щодо його подальшого професійного росту.  

Організація роботи з персоналом у системі вищої освіти заснована на 

додержанні чинного законодавства з впровадженням сучасних наукових 

методів. Формування кадрового резерву завідувачів кафедр є одним з постійних 

напрямків роботи. Питання підготовки резерву планово розглядається на 

засіданнях Вченої ради університету, ректорату. Резерв завідувачів кафедр 

генерується зі складу викладачів з науковим ступенем доктора (кандидата) наук 

та (або) вченим званням професора (доцента) на основі визначення 

кваліфікаційних характеристик та професійної підготовки. У склад резерву 

також вносяться перспективні здобувачі наукового ступеня або вченого звання.  

Для впорядкування процедури заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників у ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», Статуту університету та на підставі 

рішення вченої ради ДЗ «Луганський державний медичний університет» в 

університеті затверджено «Порядок проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників в ДЗ «Луганський 

державний медичний університет». 

Слід зазначити, що на цей час не повністю вирішена проблема 

комплектації штатних посад викладачів на кафедрах університету. Відділом 

кадрів було вжито низку заходів щодо пошуку професорсько-викладацького 

складу шляхом розміщення оголошень в засобах масової інформації. На даний 

час вирішення цієї проблеми полягає в комплектуванні шляхом сумісництва а 

також шляхом прийняття працівників, насамперед молодих спеціалістів, підбір 

та подальший науковий ріст яких повинен бути одним із основних критеріїв 

оцінки роботи завідувачів кафедр. 

 З метою передачі знань та досвіду новому поколінню науковців створені 

необхідні умови для залучення молодих спеціалістів до навчання в аспірантурі, 

клінординатурі, докторантурі, які в подальшому успішно вливатимуться в 

робочі колективи науково-педагогічних кадрів університету. 
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Станом на кінець 2017 року освітній та науковий потенціал університету 

складається з 167 науково-педагогічних працівників.  

Програму розвитку університету та освітній процес в університеті 

забезпечують 3 факультети: медичний факультет (який об’єднує медичний 

факультет №1 спеціальність «Лікувальна справа»; медичний факультет№2 

спеціальність «Педіатрія»; медичний факультет №3 з підготовки іноземних 

громадян, стоматологічний факультет), фармацевтичний факультет, факультет 

післядипломної освіти.  

Освітній процес в університеті забезпечують 26 кафедр. Проводиться 

робота по відкриттю військової кафедри, яка буде забезпечувати освітній 

процес з підготовки офіцерів запасу.  

У структурі університету функціонують відділи: юридичний, навчальний, 

кадрів, навчально-методичний, відділ інженерно-технічних працівників, 

планово-фінансовий, інформаційно-аналітичний, бухгалтерія, канцелярія, 

матеріально-технічного постачання, контрактний, господарська частина, центр 

культури та дозвілля студентів, бібліотека тощо. 

Пріоритетними напрямками діяльності бібліотеки в 2017 році були: 

забезпечення навчально-педагогічного та науково-дослідницького процесу 

інформаційними джерелами; розширення інформаційного потенціалу за 

рахунок орієнтованого формування фондів; подальший розвиток наукової 

діяльності. Одним з головних завдань бібліотеки університету є оновлення та 

доукомплектування фонду достатньою кількістю видань, необхідних для 

забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності.  

За підсумками проведеної минулого 2017 року кадрової роботи мають місце 

певні досягнення. Успішними виявилися заходи з продовження роботи щодо 

підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня науково-педагогічного персоналу 

та омолодження кадрової ланки професорсько-викладацького складу. 

У звітному році згідно з планом курси підвищення педагогічної 

кваліфікації пройшла 41 особа. Науково-педагогічні працівники пройшли курси 

на базі факультету підвищення кваліфікації Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика.  

Також варто зазначити, що за звітний період у нашому університеті 

значно зросла підготовка наукових кадрів шляхом навчання їх в докторантурі 

та аспірантурі. 

В докторантурі навчається - 2 науково-педагогічних працівника, в 

аспірантурі – 26. 

За результатами підрахунків «Центру тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і 

«Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України на підставі поданих від 

науково-педагогічних працівників заявок на реєстрацію на Голів та заступників 

Голів комітетів фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійних іспитів 

“Крок-1» та «Крок-2» для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія» та 

«Фармація» відібрано 2 співробітника Державного закладу «Луганській 

державний медичний університет» : 
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Крок 2. Загальна лікарська підготовка(завідувач кафедри анестезіології, 

реаніматології та невідкладних станів професор Постернак Геннадій Іванович 

заступник Голови комітету «Хірургія»). 

Крок 1.Стоматологія (завідувач кафедри анатомії людини доцент 

Скрябіна Олена Миколаївна заступник Голови комітету «Нормальна анатомія») 

В університеті проводиться робота щодо узагальнення показників 

діяльності кафедр для проведення рейтингового аналізу. Про результати 

рейтингового аналізу звітується на Вченій раді.  

На кадровий підрозділ покладена не тільки робота зі стимулювання 

морального заохочення працівників, а також організація та контроль за 

додержанням трудової дисципліни. Науково-педагогічним та іншим 

працівникам університету проводилися роз’яснення чинного законодавства, 

зокрема, Закону України „Про боротьбу з корупцією».  

 За фактами допущених працівниками університету порушень трудового 

законодавства працівниками відділу кадрів проводяться перевірки, винні особи 

притягуються до дисциплінарної відповідальності.  

На кінець 2017 року чисельність докторів наук – 17 осіб (10,18%), 

професорів (вчене звання) – 15 осіб (8,98%), кандидатів наук – 50 осіб (29,94%), 

доцентів (вчене звання) – 29 осіб (17,37%), осіб без наукового ступеню – 100 

осіб (59,88%). Усього з науковими ступенями в університеті працює 67 

співробітників, що складає 40,12 %. 

Беручи до уваги динаміку кадрових змін в університеті, слід відзначити, 

що 13 осіб серед професорсько-викладацького складу досягли пенсійного віку, 

що складає 7,78 %,  

Станом на кінець 2017 року кількість працюючих пенсіонерів серед 

категорій науково-педагогічних працівників має такий вигляд: 

– завідувачі кафедр – 2 (1,2%); 

– професори кафедр –2 (1,2%); 

– доценти кафедр –3 (1,8%); 

– асистенти кафедр –6 (3,6%). 

Робота з персоналом складається не лише із сухих цифр у звітних 

документах та росту чи зниження динаміки в управлінні трудовими ресурсами. 

За кожною такою цифрою стоїть окрема людина, її досягнення або недбалість у 

роботі, які не залишаються поза увагою керівництва кафедри, ректорату та 

вченої ради університету.  

У 2017 році за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти, 

плідну науково-педагогічну діяльність, впровадження сучасних методів 

навчання та виховання молоді, багаторічну сумлінну працю та високий 

професіоналізм, нагороджені: Почесною грамотою Луганської обласної 

державної адміністрації - 1 співробітник, Листом подяки Луганської обласної 

державної адміністрації – 1 співробітник, Почесною грамотою Департаменту 

охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації – 2 

співробітника, Грамотою виконавчого комітету Рубіжанської міської ради – 4 

співробітника, Грамотою ДЗ «Луганський державний медичний університет» - 
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79 співробітників, Оголошена Подяка ДЗ «Луганський державний медичний 

університет» - 62 співробітникам. 

 

Таблиця І. 1. Кадрові ресурси. Професорсько-викладацький склад 

(вікова структура, фізичні особи) 

станом на кінець 2017 навчального року. 

 

Категорії 

співробітників 

Кількість Вікові групи 

До 40 41–50 51–60 61–65 > 65 

Завідувачі  

кафедр 

16 2 

(12,5%) 

4 

(25%) 

8 

(50%) 

2 

(12,5%) 

- 

 

Професори 

 

8 1 

(12,5%) 

2 

(25%) 

3 

(37,5%) 

2 

(25%) 

- 

Доценти 

 

36 14 

(38,9%) 

9 

(25%) 

10 

(27,8%) 

1 

(2,8%) 

2 

(5,5%) 

Старші 

викладачі 

2 - 2 

(100%) 

- - - 

Асистенти та 

викладачі 

105 64 

(60,9%) 

24 

(22,9%) 

11 

(10,48%) 

4 

(3,8%) 

2 

(1,9%) 

Всього 167 81 

(48,5%) 

41 

(24,5%) 

32 

(19,2%) 

9 

(5,4%) 

4 

(2,4%) 

 

Слід зазначити, що у звітному періоді відбувся професійний ріст 

співробітників ДЗ «ЛДМУ». Так, 1 співробітнику присвоєне вчене звання 

«доцент», 2 співробітникам присуджено науковий ступінь «кандидат наук».  
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РОЗДІЛ II. 

Наукова діяльність. 

 

У ДЗ «Луганський державний медичний університет» у 2017 році 

працювало дві Спеціалізовані вчені ради:  

Д 29.600.02 по розгляду та проведенням захистів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 14.01.03 

«Хірургія» та 14.03.04 «Патологічна фізіологія» (медичні науки) (Наказ МОН 

12.05.2015 № 528, термін повноважень – 12.05.2015 - 12.05.2017); 

Д 29.600.03 з розгляду та проведенням захистів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 14.01.32 – 

«медична біохімія» (біологічні, медичні науки) (Наказ МОН 06.03.2015 № 261, 

термін повноважень – 06.03.2015 - 06.03.2017).  

У 2017 р. до спеціалізованої раді Д 29.600.02 по розгляду та проведенням 

захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за 

спеціальністю 14.01.03 «Хірургія» та 14.03.04 «Патологічна фізіологія» 

(медичні науки) подано – 13 дисертаційних робіт, захищено – 8 дисертаційних 

робіт.  

У 2017 р. до спеціалізованої раді Д 29.600.03 з розгляду та проведенням 

захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за 

спеціальністю 14.01.32 – «медична біохімія» (біологічні, медичні науки) подано 

– 8 дисертаційних робіт, захищено – 4 дисертаційні роботи.  

 

Наукові напрями діяльності ДЗ «Луганський державний медичний 

університет»: 

1. Механізми модуляції апоптозу та проліферації у пухлинних 

клітинах. 

2. Молекулярно-біохімічні механізми міграції трансплантованих 

стовбурових клітин. 

3. Маркери апоптозу і тканинні фактори проліферації в діагностиці 

соматичних захворювань.  

4. Розробка ефективних методів діагностики, лікування та 

профілактики соматичних, професійних та супутніх захворювань.  

5. Дослідження центральних та периферичних механізмів больових 

синдромів та шляхів оптимізації лікувальної тактики. 

6. Прогностичний алгоритм профілактики ускладнених гострих 

виразок травного тракту у хворих з хірургічною патологією. 

7. Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування 

соматичної та ендокринної патології у наркозалежних хворих. 

8. Організаційно-економічні та маркетингові дослідження 

фармацевтичної діяльності. 

9. Розробка складу і технології лікарських засобів природного 

походження. 
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Перелік НДР, які завершуються у 2017 році: 

1. Розробка складу і технології лікарських засобів природного 

походження,  

№ держреєстрації 0112U000535, 

фундаментальна, 

кафедра технології ліків, організації та економіки фармації, 

керівник НДР - доц. Н. В. Кучеренко 

2. Організаційно-економічні та маркетингові дослідження 

фармацевтичної діяльності, 

0112 U000535, 

фундаментальна, 

кафедра технології ліків, організації та економіки фармації, 

керівник НДР - проф. О. П. Гудзенко 

 

Перелік перехідних НДР на 2018 і подальші роки сключає 20 тем. 

 

За результатами патентно-ліцензійну діяльність установи ДЗ «Луганський 

державний медичний університет» за 2017 рік отримано 48 патенти на корисну 

модель 

Завдяки участі у міжнародному науково-технічному співробітництві 

співробітниками університету отримано сім міжнародних грантів. 

Співробітники університету прийняли участь у 82 конгресах, з’їздах, 

конференціях. 

 

Таблиця ІІ.1 Зведені цифрові показники наукової діяльності у 2017 

році. 
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Таблиця ІІ.2 Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів за 2017 рік 
Дисертаційні роботи  
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ПЛАН 

підготовки докторів наук  на 2017 рік 

у ДЗ «Луганський державний медичний університет» 
 

Шифр 

спеціаль

ності 

Спеціальність Термін виконання При-

мітка Почато

к у 2017 

р. 

Продовжують у 

2017 р. 

Завершують  

у 2017 р. 

Згідно з 

планом 

Поза 

планом 

Згідно з 

планом 

Поза 

планом 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.01.01 акушерство та 

гінекологія 

 1     

14.01.06 урологія  1     

14.03.08 Імунологія та 

алергологія 

 1     

14.01.10 педіатрія   1   Поза 

доктора

нтура 

14.01.32 Медична 

біохімія 

1      

 ВСЬОГО 2 3 1    

 

 

П Л А Н 

підготовки кандидатів наук за 2017 рік 

у ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

 

Ш
и

ф
р

 

сп
ец

іа
л

ь
н

о
ст

і 

 

Спеціальність Термін виконання 

П
р

и
м

іт
к

а
 

Початок 

у 2017 р. 

Продовжують у 

2017 р. 

Завершують  

у 2018 р. 

Згідно з 

планом 

Поза 

планом 

Згідно з 

планом 

Поза 

планом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

222 Медицина 

 Очна (денна) 4 -     

 Очна (вечірня) 5 9     

 Заочна   1    

14.01.01 акушерство та 

гінекологія 

 2  1   

14.01.02 внутрішні 

хвороби 

 1    Академ. 

відпуст

ка по 

05.03.18 

14.01.03 хірургія  3  1   
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14.01.06 урологія  1  1   

14.01.07 онкологія  1     

14.01.15 нервові хвороби  1     

14.01.16 психіатрія  2  1   

14.01.22 стоматологія  2  1   

14.01.23 променева 

діагностика і 

променева 

терапія 

 1     

14.01.30 анестезіологія та 

інтенсивна 

терапія 

 1     

14.01.32 медична біохімія  2     

14.03.01 нормальна 

анатомія 

 1  1   

14.03.04 патологічна 

фізіологія 

 3 1 1   

14.03.09 гістологія, 

цитологія, 

ембріологія 

 1  1   

15.00.01 технологія ліків 

та організація 

фармацевтичної 

справи 

 1 1 1   

 ВСЬОГО: 9 32 3 9   

 

 

Таблиця ІІ.3 Перелік кандидатських дисертацій, 

які захищені і затверджені МОН України У 2017 році 
1. Євтушенко Юлія Олександрівна Формування деонтологічної культури 

майбутніх лікарів у навчально-виховному 

процесі медичного ВНЗ 

2. Красильнікова Анна 

Олександрівна 

Аналіз, синтез та оптимізація технологічного 

процесу безперервного нітрування бензену та 

толуену високотемпературним адіабатним 

способом 

3. Олешко В.Ф. Клініко-патогенетичне обґрунтування 

профілактики акушерських і перинатальних 

ускладнень у вагітних з недостатністю 

обтураційної функції шийки матки ». Науковий 

керівник – доктор медичних наук, професор, 

керівник відділення патології вагітності та 

пологів ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та 

гінекології» НАМН України І.А.Жабченко.  
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РОЗДІЛ ІІІ. 

Навчально-виховна та методична робота. 
 

Навчальний процес у ДЗ «Луганський державний медичний 

університет» у 2017 році проводився згідно з ліцензією ЛВ № 00013-000499 

від 03.02.2017 р. та сертифікатами про акредитацію спеціальностей: НД 3 № 

1385470 від 26.04.2017 р. – «Лікувальна справа», НД 3 № 1385472 від 

26.04.2017 р. – «Педіатрія», НД 3 № 1373499 від 26.04.2013 р. – «Фармація», 

НД 3 № 1376939 від 26.04.2013 р. – «Стоматологія», НД 4 № 1385471 від 

26.04.2017 р. – «Лікувальна справа», НД 4 № 1385473 від 26.04.2017 р. – 

«Педіатрія», НД 4 № 1373500 від 26.04.2013 р. – «Фармація», НД 4 № 

1376940 від 26.04.2013 р. «Стоматологія». 

 

Таблиця ІІ.1. Контингент студентів ДЗ «ЛДМУ» на 01.01.2017 р.  

Денне відділення 

Курс 

Усього 

Медицина 
«Лікувальна 

справа» 
«Педіатрія» 

«Стоматологія

» 

«Фармація, 

промислова 

фармація» 

Усього 

I 148     21 8 177 

II 73 75 7 10 7 172 

III   56 8 8 1 73 

IV   35 3 10   48 

V   27 4 11   42 

VI   33 4     37 

Усього 221 226 26 60 16 549 

 

Таблиця ІІ.2. Контингент студентів ДЗ «ЛДМУ» на 01.01.2017 р.  

Заочне відділення 

Курс 
Усього 

"Фармація, промислова фармація" Усього 

I 114 114 

II 34 34 

III 12 12 

IV 13 13 

V 15 15 

VI 1 1 

Усього 189 189 
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Таблиця ІІ.3. Контингент студентів ДЗ «ЛДМУ» на 01.01.2018 р.  

Денне відділення 

Курс 

Усього 

Медицин

а 

«Лікувальн

а справа» 
«Педіатрія» «Стоматологія» 

«Фармація, 

промислова 

фармація» 

Усьог

о 

I 64   21 13 5 103 

II 163     21 6 190 

III 59 74 8 15 5 161 

IV   41 8 11   60 

V   48 3 22   73 

VI   51 4     55 

Усьог

о 
286 214 44 82 16 642 

 

Таблиця ІІ.4. Контингент студентів ДЗ «ЛДМУ» на 01.01.2018 р.  

Заочне відділення 

Курс 
Усього 

"Фармація, промислова фармація" Усього 

I 110 110 

II 122 122 

III 35 35 

IV 16 16 

V 12 12 

VI 5 5 

Усього 300 300 

 

Таким чином на початок 2017 року у ДЗ «ЛДМУ» навчалося на денному 

відділенні: вітчизняних студентів –467, іноземних громадян –82; на заочному 

відділенні вітчизняних студентів –188 , іноземних громадян – 1. 

На кінець 2017 року у ДЗ «ЛДМУ» навчалося на денному відділенні: 

вітчизняних студентів – 500 , іноземних громадян – 142; на заочному 

відділенні вітчизняних студентів – 298, іноземних громадян – 2. 

 

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Протягом 2017 року було виконано сукупність норм для рівня 

підготовки магістрів та спеціалістів у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 

спеціальностями: 222 – «Медицина», 221 – «Стоматологія», 228 – 

«Педіатрія», 7.12010001 – «Лікувальна справа», 7.12010002 – «Педіатрія», 

7.12010004 – «Стоматологія». Значна увага приділялась підвищенню якості 

навчання та успішності студентів факультету. 

У 2017 році на медичному факультеті навчалися студенти шести курсів 

денного відділення. Контингент студентів медичного факультету у 2017 році 

складав: на початок року за спеціальністю «Медицина» – 136 студентів; 
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«Лікувальна справа» – 253 студенти; за спеціальністю «Педіатрія» – 26 

студентів; за спеціальністю «Стоматологія» – 37 студентів.  

На кінець року контингент студентів складав: за спеціальністю 

«Медицина» – 259 студентів; «Лікувальна справа» – 140 студентів; за 

спеціальністю «Педіатрія» – 44 студенти; за спеціальністю «Стоматологія» – 

41 студент. 

Протягом 2017 року було відраховано за власним бажанням – 33 

студенти, через академічну неуспішність – 39 студентів, через порушення 

дисципліни та правил внутрішнього розпорядку – 8 студентів; поновлено – 

21 студент.  

На 1-6 курсах медичного факультету (спеціальності «Лікувальна 

справа» та «Педіатрія») (осінній семестр) студентами завершено вивчення 41 

дисципліни, а на 1-5 курсах медичного факультету (спеціальність 

«Стоматологія») завершено вивчення 34 дисциплін, які і підлягали 

оцінюванню.  

Аналізуючи результати зимової екзаменаційної сесії 2017 року 

(таблиця 1) можна зробити наступні висновки. У цілому на факультеті 

відсоток абсолютної успішності в реалізації студентами навчальних планів та 

робочих програм із дисциплін за кредитно-трансферною системою навчання 

склав 95,6 %. Якісна успішність на медичному факультеті дорівнювала 

69,9 %.  

Академічна заборгованість студентів на 1 курсі склала 3,9 % від 

загального контингенту студентів; на 2 курсі – 7,7 % контингенту; на 3 

курсі – 3,5 % контингенту; на 4, 5 та 6 курсі академічної заборгованості 

студенти не мали.  

На 1-6 курсах медичного факультету (спеціальності «Лікувальна 

справа» та «Педіатрія») (весняний семестр) завершено вивчення 59 

дисциплін, а на 1-5 курсах медичного факультету (спеціальність 

«Стоматологія») 45 дисциплін.  

Аналізуючи результати літньої екзаменаційної сесії 2017 року 

(таблиця 2) можна зробити наступні висновки. У цілому на факультеті 

відсоток абсолютної успішності в реалізації студентами навчальних планів та 

робочих програм із дисциплін склав 95,2 %. Якісна успішність на медичному 

факультеті дорівнювала 61,9 %.  

Академічна заборгованість студентів на 1 курсі склала 6 % від 

загального контингенту; на 2 курсі – 3,6 %; на 3 курсі – 11,5 %; студенти 4, 5 

та 6 курсів академічної заборгованості не мали.  

У цілому на факультеті відсоток абсолютної успішності в реалізації 

студентами навчальних планів та робочих програм із дисциплін за 2017 рік 

склав 95,4 %. Порівняно з 2016 роком (97,9 %) абсолютна успішність майже 

не змінилася. Відсоток якісної успішності студентів склав 65,9 %. Порівняно 

з 2016 роком (57,5 %) якісна успішність дещо підвищилась. 

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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Робота деканату була спрямована на реалізацію освітньо-професійної 

програми вищої освіти у галузі знань 1202 «Фармація» та 22 «Охорона 

здоров’я». Протягом 2017 року було виконано сукупність норм для 

підготовки спеціалістів за фахом 7.12020101 «Фармація» та магістрів за 

фахом 226 «Фармація» МОЗ України. Приділялась увага якості та 

показникам навчання, успішності студентів факультету. 

Денне відділення. 

У 2017 році на фармацевтичному факультеті на денному відділенні 

навчалися студенти трьох курсів. Контингент студентів у 2017 році складав: 

на початок року – 16 студентів, з них на 1 курсі – 8 студентів, на 2 курсі – 7 

студентів, на 3 курсі – 1 студент; на кінець року – 16 студентів, з них на 1 

курсі – 5 студентів, на 2 курсі – 6 студентів, на 3 курсі – 5 студентів. 

Протягом року на денному відділенні був відрахований - 1 студент з 2 

курсу за порушення дисципліни та правил внутрішнього розпорядку. 

На початку 2017-2018 н.р. з денного відділення на заочне було 

переведено 4 студенти, з них з 2 курсу – 1 студент, з 3 курсу – 2 студенти, з 4 

курсу – 1 студент. 

Аналізуючи результати осіннього семестру 2017 року можна зробити 

наступні висновки. В цілому на факультеті відсоток абсолютної успішності в 

реалізації студентами навчальних планів та робочих програм із дисциплін за 

кредитно-модульною системою навчання склав 100%. Якісна успішність 

дорівнює 62,35%. Порівняно з минулим 2016 роком абсолютний показник 

успішності не змінився. Проте відсоток якісної успішності дещо знизився 

(69,28%). 

Аналізуючи результати весняного семестру 2017 року можна зробити 

наступні висновки. В цілому на факультеті відсоток абсолютної успішності в 

реалізації студентами навчальних планів та робочих програм із дисциплін за 

кредитно-модульною системою навчання склав 100%. Якісна успішність 

дорівнює 68,93%. Порівняно з минулим 2016 роком абсолютний показник 

успішності не змінився. Проте відсоток якісної успішності дещо зріс 

(61,91%). 

Заочне відділення. 

У 2017 році на фармацевтичному факультеті на заочному відділенні 

навчалися студенти шести курсів. Контингент студентів у 2017 році складав: 

на початок року – 186 студентів, з них на 1 курсі – 113 студентів, на 2 курсі – 

34 студенти, на 3 курсі – 12 студентів, на 4 курсі – 12 студентів, на 5 курсі – 

14 студентів, на 6 курсі – 1 студент; на кінець року – 298 студентів, з них на 1 

курсі – 110 студентів, на 2 курсі – 121 студент, на 3 курсі – 34 студенти, на 4 

курсі – 16 студентів, на 5 курсі – 12 студентів, на 6 курсі – 5 студентів. 

Протягом року на заочному відділенні було відраховано - 7 студентів, з 

них: з 1 курсу - 4 студенти за власним бажанням, 2 студенти – за невиконання 

вимог навчального плану, з 2 курсу – 1 студент за невиконання вимог 

навчального плану. 
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Поновлено протягом 2017 року – 15 студентів, з них на 2 курс - 9 

студентів, на 3 курс – 2 студенти, на 4 курс – 3 студенти (1 студент – 

повернення з академічної відпустки), на 5 курс – 1 студент. 

В осінньому семестрі відбувся випуск студентів заочного відділення 5 

курсу з терміном навчання 4,5 роки (на базі вищої освіти – 1 студент, на базі 

фармацевтичної середньої освіти – 2 студенти) – 3 студенти, 6 курсу з 

терміном навчання 5,5 роки (на базі школи і неспеціалізованих навчальних 

закладів) – 1 студент. Дипломи спеціаліста (без відзнаки) та кваліфікацію 

провізор отримали 4 студенти. 

У весняному семестрі відбувся випуск студентів заочного відділення  2 

курсу з терміном навчання 2,0 роки (на базі вищої освіти «Технологія 

фармацевтичних препаратів») – 1 студент, 5 курсу з терміном навчання 5,0 

років (на базі середньої медичної освіти) – 6 студентів. Дипломи спеціаліста 

(без відзнаки) та кваліфікацію провізор отримали 7 студентів. 

Аналізуючи результати зимової навчально-екзаменаційної сесії 2017 

року можна зробити наступні висновки. В цілому на факультеті відсоток 

абсолютної успішності в реалізації студентами навчальних планів та робочих 

програм із дисциплін склав 100%. Якісна успішність дорівнює 63,82%. 

Порівняно з минулим 2016 роком абсолютний показник успішності не 

змінився. Проте відсоток якісної успішності дещо збільшився (60,08%). 

Аналізуючи результати літньої навчально-екзаменаційної сесії 2017 

року можна зробити наступні висновки. В цілому на факультеті відсоток 

абсолютної успішності в реалізації студентами навчальних планів та робочих 

програм із дисциплін склав 100%. Якісна успішність дорівнює 56,41%. 

Порівняно з минулим 2016 роком абсолютний показник успішності не 

змінився. Проте відсоток якісної успішності дещо зменшився (58,05%). 

 

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА 

 

Післядипломна освіта у ДЗ «Луганський державний медичний 

університет» здійснюється згідно ліцензії МОН України наказ 

МОНмолодьспорту №2117л від 01.06.2012 на провадження освітньої 

діяльності. Ліцензійний обсяг освітніх послуг за напрямами підготовки 

складає: 

- первинна післядипломна спеціалізація (інтернатура) – 800 осіб; 

- підвищення кваліфікації лікарів шляхом проведення циклів 

тематичного удосконалення, спеціалізації, стажування, передатестаційних 

циклів – 2850 осіб. 

Характеристика навчального процесу. 

Організація освітнього процесу на післядипломному етапі здійснюється 

факультетом післядипломної освіти ДЗ «Луганський державний медичний 

університет». В перелік освітніх послуг входять: 

- первинна післядипломна спеціалізація (інтернатура) за 25 

спеціальностями; залежно від спеціальності тривалість навчання в 

інтернатурі складає від 1 до 3 років; 
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- підвищення кваліфікації лікарів шляхом проведення циклів 

вторинної спеціалізації (тривалість навчання від 2 до 9 місяців); 

- підвищення кваліфікації лікарів шляхом проведення циклів 

тематичного удосконалення (тривалість циклу від одного тижня до 1 місяця); 

- передатестаційні цикли (тривалість 1 місяць); 

- стажування. 

Аналіз роботи з лікарями – курсантами 

Навчання слухачів на кафедрах, що беруть участь у післядипломній 

підготовці, відбувалось на базі лікувальних і аптечних закладів міст Рубіжне, 

Сєверодонецьк, Кремінна, Лисичанськ. До штату всіх кафедр входять 

викладачі, що мають вчені ступені доктора або кандидата медичних наук. 

Навчання курсантів проводилось за 25 спеціальностями на 12 кафедрах на 

циклах тематичного удосконалення, стажування, вторинної спеціалізації та 

передатестаційних циклах. 

Всього пройшли навчання 565 лікарів-курсантів, із них за рахунок 

бюджету – 185 осіб. 

У 2017 р. пройшли передатестаційні цикли 252 лікаря (з них за 

контрактом – 129) лікувально-профілактичних закладів Луганської області; 

отримали посвідчення про проходження підвищення кваліфікації та 

свідоцтва про складання іспиту після проведення передатестаційних циклів.  

Курси стажування пройшли та отримали сертифікати 64 лікаря-

спеціаліста. 

На циклах вторинної спеціалізації пройшли навчання та отримали 

сертифікати лікаря-спеціаліста 56 фахівців (з них за контрактом – 42 особи). 

Цикли тематичного удосконалення закінчили та отримали посвідчення 

193 фахівці (з них за контрактом – 162) лікувально-профілактичних закладів 

Луганської області. 

Робота факультету післядипломної освіти отримує схвальні відгуки від 

спеціалістів лікувальних установ Луганської області. 

Аналіз роботи із інтернами 

Підготовка лікарів-інтернів у ДЗ «Луганський державний медичний 

університет» проводиться відповідно до «Положення про спеціалізацію 

(інтернатуру) в вищих медичних і фармацевтичних закладах ІІІ–ІV рівнів 

акредитації», затвердженого наказом МОЗ України № 291 від 19.09.1996 р. за 

25 спеціальностями: акушерство та гінекологія, анестезіологія та інтенсивна 

терапія, дитяча анестезіологія, медицина невідкладних станів, внутрішні 

хвороби, дерматовенерологія, пульмонологія та фтизіатрія, інфекційні 

хвороби, хірургія, дитяча хірургія, загальна практика – сімейна медицина, 

неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, дитяча 

оториноларингологія, психіатрія, офтальмологія, патологічна анатомія, 

педіатрія, неонатологія, радіологія, урологія, клінічна онкологія, 

стоматологія, загальна фармація. 

До роботи з інтернами у 2016–2017 н. р. було залучено 60 викладачів: 

7 професорів, 18 доцентів, 35 асистентів. 
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Підготовку в інтернатурі з 01.09.2016 р. розпочали 48 інтернів, із них 

39 навчалися за рахунок бюджету, а 9 – на умовах контракту. Всього на 2016-

2017 н.р. в інтернатурі навчалися 83 інтерна. 

З 01.09.2017 р. у ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

підготовку в інтернатурі розпочали 74 інтернів, із них за бюджетом – 55 та за 

контрактом – 19. На початок 2017-2018 н.р. навчання в інтернатурі 

здійснювали 114 інтернів.  

Оцінка успішності інтернів 

Поточний контроль успішності інтернів здійснюється за допомогою 

щоденного контролю викладачами кафедр знань та вмінь інтернів очних 

циклів навчання. Дані відображаються у «Журналі контролю відвідувань і 

успішності інтернів». 

Складання «КРОК-3» у інтернів відбулося 28 березня 2017 року. 

44 лікаря-інтерна складали «Крок-3» за програмою «Загальна лікарська 

підготовка» та 5 інтернів – за програмою «Стоматологія» з прохідним рівнем 

правильних відповідей на рівні 70,5%. Не склали іспит 2 інтерни (4,5 %) за 

програмою «Загальна лікарська підготовка» та 2 інтерна (40 %) за програмою 

«Стоматологія».  

Кількість інтернів у групах за окремими спеціальностями досить мала 

(1 – 4 особи), що ускладнює порівняльний аналіз роботи окремих кафедр. 

Тим не менш, можна визначити високі успіхи інтернів, що навчаються на 

кафедрах хірургії, анестезіології, реаніматології та невідкладних станів, 

акушерства і гінекології. Найгірші результати у інтернів кафедри терапії 

ФПО (не склала іспит 1 особа), кафедри урології, радіології та клінічної 

онкології (не склала іспит 1 особа), кафедри стоматології (не склали іспит 

2 особи). 

Загальний результат університету з іспиту «КРОК-3. ЗЛП» складає 

76,1 %, «КРОК-3. Стоматологія» – 84,5 %. 

Перескладання «КРОК-3» відбулося на базі Харківського 

Національного медичного університету у м. Харків 07.11.2017 року, де з 

чотирьох інтернів іспит склав один інтерн зі спеціальності «Стоматологія».  

Державну атестацію на звання лікаря – спеціаліста успішно пройшли 

33 інтерна. 
Серед лікарів, що отримали сертифікат лікаря – спеціаліста, навчались 

за рахунок бюджету – 23 особи, за рахунок небюджетних коштів – 10 осіб. 

Державну атестацію на оцінку «відмінно» склали 13 осіб, «добре» – 

19 осіб, «задовільно» – 1 особа. 

Серед недоліків зазначається недостатній рівень сформованості 

компетенцій, що обмовлено із значним погіршенням рівня кадрової та 

матеріальної забезпеченості базових закладів охорони здоров’я, відсутності в 

Луганській області лікарняного закладу третинного рівня допомоги. 

Проведення систематичної роботи з питань працевлаштування 

випускників університету включає в себе: 

– вивчення постійного попиту і пропонування на ринку праці 

медичних і фармацевтичних працівників; 
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– налагодження співпраці з державною службою зайнятості, 

лікувальними установами, аптеками, Департаментом охорони здоров’я 

Луганської обласної державної адміністрації та обласним управлінням 

виробничого об’єднання «Фармація»; 

– надання інформації студентам, випускникам та лікарям 

(провізорам)- інтернам про вакантні робочі місця відповідно до їх фахової 

підготовки; 

– інформування деканатів та випускових кафедр про наявні вільні 

вакансії для подальшого працевлаштування випускників. 

 

Організація та науково-методичне забезпечення навчального 

процесу. 

У минулому році видавнича діяльність в університеті була спрямована 

на реалізацію завдання забезпечення освітнього процесу навчальною, 

навчально-методичною літературою з усіх форм навчання, підвищення 

публікаційної активності і розвитку наукового потенціалу професорсько-

викладацького складу. 

Вченою радою університету та методичними комісіями факультетів, 

підрозділами методичного спрямування за циклами та профілями підготовки, 

колективами кафедр з метою успішної реалізації основних завдань з 

підготовки медичних кадрів на додипломному етапі були створені всі 

необхідні умови. У звітний період основними завданнями цієї ланки роботи 

були визначені такі основні завдання організації та науково-методичного 

забезпечення навчального процесу, як подальше удосконалення системи 

організації освітнього процесу з метою забезпечення максимальної 

об'єктивності оцінювання результатів навчання, вдосконалення 

організаційно-методичного забезпечення освітнього процесу, забезпечення 

системності навчальної роботи та контролю її якості на кафедрах щодо 

реалізації робочих навчальних планів аудиторних занять та самостійної 

роботи студентів, подальше вдосконалення методичного та інформаційного 

супроводу самостійної роботи студентів, контролю якості її виконання, 

педагогічної взаємодії викладачів та студентів, проведення соціологічного 

моніторингу серед вітчизняних та іноземних студентів, подальше 

вдосконалення змісту та організації внутрішньоуніверситетських форм 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з психолого-

педагогічної підготовки, реалізація основних напрямів щодо підготовки 

випускників та випускаючих кафедр до випускних іспитів у 2017 році, 

удосконалення організаційно-методичного забезпечення практично 

орієнтованих випускних іспитів зі складових дисциплін для студентів, 

розробка програм заходів, спрямованих на усунення недоліків у підготовці 

студентів і реалізації пропозицій голів екзаменаційних комісій, 

удосконалення рівня вимог до змісту та якості видань інструктивно-

методичної літератури, рукописів підручників та посібників, їх відповідності 

змісту навчальних планів, галузевим стандартам освіти і вимогам МОН та 

МОЗ України, пріоритетне матеріально-технічне та фінансове забезпечення 



20 

впровадження нових освітніх технологій, участь у заходах для підготовки 

стандартів вищої освіти за усіма спеціальностями галузі знань «Охорона 

здоров’я» відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. 

У роботі зі створення якісного навчально-методичного супроводу були 

задіяні всі організаційно-методичні ресурси університету. Навчально-

методичним відділом університету проводилось удосконалення змісту та 

якості навчально-методичної документації та засобів навчання. 

Вдосконалено бібліотечний фонд університету як основної ланки 

інформаційного забезпечення учасників освітнього процесу.  

Комплектування бібліотеки здійснювалося на основі запиту кафедр та 

деканатів, також до уваги брались читацькі потреби. 

Упродовж підзвітного року до фонду бібліотеки надійшло 3209 

примірників медичної науково-навчальної та довідкової літератури. 

У 2017 році фонд наукової літератури бібліотеки поповнився: 

- Дисертації з авторефератами - 2 прим; 

- Автореферати дисертацій інших ВНЗ – 7 прим.  

- Магістерські роботи – 10 прим. 

- Монографії - 27 прим. 

- Методичні рекомендації – 23 прим. 

Протягом 2017 року до бібліотеки надійшло 75 одиниць періодичних 

видань.  

Продовжувалось впровадження сучасного інформаційного 

забезпечення та подальше удосконалення організаційних питань з 

інноваційних технологій навчання відповідно до вимог Європейського 

освітнього простору. Проводилась експертиза якості навчально-методичної 

документації нормативних і вибіркових дисциплін та експертиза навчально-

методичного супроводу (підручники, посібники, вказівки, робочі зошити та 

ін.), який готується до видання. 

В цілому рівень організації та науково-методичного забезпечення 

навчально-виховного процесу вказує на те, що університет досить успішно 

виконує всі програмні заходи. До робочих навчальних планів та робочих 

програм дисциплін оперативно вносяться необхідні зміни, покращився рівень 

інформаційного забезпечення навчання, науково-педагогічні працівники 

опановують сучасні технології навчання та оцінювання результатів засвоєння 

знань, умінь та навичок.  

 

Виховна робота  

У ДЗ «Луганський державний медичний університет» сформована 

ефективна система виховної роботи, орієнтована на підготовку 

висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, здатних забезпечити 

розвиток медичної та фармацевтичної галузей, збереження та збагачення 

національної культури, фахівців, орієнтованих на успіх, здатних нарощувати 
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та ефективно використовувати свій потенціал та відповідати вимогам 

сучасного суспільства. 

Зазначена система ґрунтується на основних принципах виховання 

людини, що викладені у низці законодавчих актів та нормативних документів 

щодо питань освіти, виховання, охорони здоров'я, соціально-правового 

захисту студентської молоді. Серед них – Конституція України, Закон 

України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», «Національна 

доктрина розвитку освіти в ХХІ столітті», Державна національна програма 

«Освіта. Україна XXI століття», Національна стратегія розвитку освіти в 

Україні на 2012 – 2021 роки, Стратегія національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2016-2020 роки, Концепція державної мовної політики в 

Україні, схваленої Указом Президента України від 15 лютого 2010 року 

№161/2010, Положення про державний вищий навчальний заклад, Статут 

ДЗ«ЛДМУ», Стратегія розвитку ДЗ «ЛДМУ», Концепція освітньої діяльності 

ДЗ «ЛДМУ» на період до 2020 року, Наказ № 687 від 27.11.2008 «Про 

покращення виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних 

навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної 

освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я», 

Стратегічний план розвитку та вдосконалення виховної діяльності 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» на 2017-2022рр. тощо. 

Організацію навчально-виховного процесу в ДЗ «Луганський 

державний медичний університет» здійснюють: Ректор, перший проректор з 

науково-педагогічної роботи, помічник проректора з виховної роботи, 

Координаційна рада з виховної роботи та соціального розвитку, завідувачі 

кафедр університету, професорсько-викладацький колектив, Центр культури 

та дозвілля ДЗ «ЛДМУ», бібліотека університету, профспілкова організація 

студентів ДЗ «ЛДМУ», Рада студентського самоврядування, студентське 

наукове товариство.  

Спрямовуючи свою роботу на пошук оптимальних рішень у питаннях 

розвитку потенціалу студентів, активізації їхньої творчої діяльності через 

участь у навчально-виховних заходах, педагоги ДЗ «ЛДМУ» виходять з того, 

що виховання – це багатогранний і складний процес, який передбачає 

виявлення реального рівня розвитку людини, факторів впливу на особистість; 

формування мотивації розвитку особистості, її вдосконалення і 

самовдосконалення, організацію діяльності, спілкування та творче залучення 

всіх вихованців до виховного процесу; формування та постійне 

вдосконалення в людині соціально-ціннісних якостей, забезпечення 

гармонійного розвитку особистості та максимальної реалізації її творчого 

потенціалу; цілеспрямований психолого-педагогічний та інформаційний 

вплив на свідомість, інтелектуальну, духовно-перцептивну, вольову й 

мотиваційну сфери особистості, формування високої культури спілкування, 

правил загального етикету та поведінки, розвиток соціально-значущих 

цінностей; виявлення й оцінку результатів виховання, ефективності системи 

виховної роботи та внесення відповідних коректив і змін.  
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Пріоритетними напрямами у виховній роботі університету є 

національно-патріотичне, професійне виховання та формування наукового 

світогляду, фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

студентської молоді. Головними завданнями є формування в студентства 

активної громадянської позиції, почуття патріотизму та гордості за свою 

країну, навчальний заклад, родину, а також формування особистісних 

якостей майбутнього фахівця медичної та фармацевтичної галузей, 

готовності до професійної діяльності, відповідальності за долю людини, 

майбутнє суспільства, держави та людства.  

Протягом звітного періоду актуальні виховні завдання відповідно до 

основних напрямів виховання (національно-патріотичне виховання; 

громадянсько-правове виховання; формування наукового світогляду та 

професійне виховання; моральне виховання, волонтерський рух; гендерне та 

родинно-сімейне виховання; художньо-естетичне виховання; фізичне 

виховання й формування здорового способу життя, трудове виховання; 

робота серед студентів гуртожитку) було розкрито через конкретні задачі, 

враховані в планах виховної роботи університету, кафедр та інших 

структурних підрозділів. Зазначені задачі знайшли своє практичне вирішення 

в проведених в університеті конкретних виховних заходах, кожен з яких 

набув висвітлення на шпальтах офіційного сайту ДЗ «Луганський державний 

медичний університет»: http://www.lsmu.edu.ua/ziznst2017.php, 

http://www.lsmu.edu.ua/novini2017.php  

 

  

http://www.lsmu.edu.ua/ziznst2017.php
http://www.lsmu.edu.ua/novini2017.php
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РОЗДІЛ ІV. 

Лікувально-профілактична діяльність клінічних кафедр та підрозділів 

університету 

 

Лікувальна-профілактична діяльність у 2016–2017 н. р. була 

спрямована на виконання завдань, визначених концепцією розвитку системи 

охорони здоров’я України, положень Законів України у сфері охорони 

здоров’я, практичне виконання завдань, що викладені у Постановах Кабінету 

Міністрів України, наказах Міністерства охорони здоров’я та розпоряджень 

Луганської обласної державної адміністрації.  

У своїй роботі фахівці клінічних кафедр університету керуються 

низкою нормативних документів: Законом України «Про вищу освіту», 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 679 «Про 

здійснення протягом бюджетного періоду видатків на утримання деяких 

бюджетних установ одночасно із різних бюджетів», наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 05.06.1997 року № 174 (із змінами) 

«Положення про клінічний заклад охорони здоров’я», наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 28.05.1993 року № 121 (зі змінами) «Про 

клінічні кафедри та курси», Законом України «Про внесення змін до Основ 

законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання 

медичної допомоги», Законом України «Про екстрену медичну допомогу», 

Національним планом заходів з імплементації та реалізації засад 

європейської політики «Здоров’я – 2020: основи Європейської політики в 

підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя» 

щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року».  

Лікувально-консультативна робота та клінічна підготовка студентів, 

лікарів-інтернів здійснюється в університеті на 11 клінічних кафедрах, які 

розміщуються на базах лікувально – профілактичних закладів міст 

Сєверодонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінського, Сватівського та 

Старобільського районів (табл.1). Укладено 17 договорів про співпрацю з 

базовими лікувально-профілактичними закладами.  

 

Таблиця ІV.1. Характеристика розташування клінічних кафедр  

Лікувально- 

профілактичні заклади 

Кількість 

закладів 

Кількість 

договорів 

Кількість 

клінічн. 

кафедр 

Ліжковий фонд 

відділень, який 

використовується в 

навчальному 

процесі 

Загальна 

площа, 

яку 

займають 

клінічні 

кафедри 

(м2) 

Лікувальні заклади 

обласного 

підпорядкування 

6 - - 2145 420 

Лікувальні заклади 

міського 

підпорядкування 

9 - - 2390 980 

Інститути НАМН - - - - - 
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України 

Відомчі лікувальні 

заклади 
- - - - - 

Приватні медичні 

центри 
2 - - - 120 

Усього 17  11 4535 1520 

На базах клінічних кафедр лікувальну роботу виконують 69 

співробітників. Клінічні кафедри університету укомплектовано 

висококваліфікованими фахівцями. Так, вищу категорію мають 36 викладачів 

(52,17%), першу - 12 (17,4%), другу - 11 (15,9%), стаж до 5 років мають 10 

співробітників (14,5%). 

У 2017 році до персонального складу 82 головних позаштатних 

спеціалістів Департаменту Охорони Здоров’я входить 9 викладачів 

університету:  

1. д.мед.н., проф. Іоффе Ігор Володимирович – хірургія; 

2. д.мед.н., проф. Овчаренко Микола Олексійович – психіатрія, 

наркологія;  

3. д.мед.н., проф. Лоскутова Ірина Володимирівна – імунологія; 

4. д.мед.н., проф. Комаревцев Віталій Миколайович – урологія; 

5. д.мед.н., проф. Постернак Геннадій Іванович - анестезіологія, 

реаніматологія; 

6. д.мед.н., проф. Усатов Сергій Андрійович – нейрохірургія; 

7. к.мед.н., доц. Гавриш Олена Валеріївна – отоларингологія; 

8. к.мед.н., доц. Руденко Ірина Василівна – алергологія; 

9. к.мед.н., асист. Можаєв Євген Олексійович - дитяча хірургія. 

Фахівцями клінічних кафедр університету виконується значний обсяг 

діагностичної, лікувальної та профілактичної роботи на Луганщині. 

 

Таблиця ІV.2. Кількість співробітників університету, причетних до 

лікувальної роботи. 

Кількість співробітників клінічних кафедр та університетських клінік, 

причетних до лікувальної роботи 
69 

Професорсько-викладацький склад клінічних кафедр:  

- Професори 10 

- Доценти 20 

- Асистенти 39 

Кількість осіб із числа професорсько-викладацького складу, які мають 

певні кваліфікаційні категорії: 
 

- Усього 59 

- у т. ч. вищу 36 

- першу 12 

- другу 11 

 

Загальна кількість оперативних втручань, проведених науково-

педагогічними працівниками клінічних кафедр, де проводяться оперативні 

втручання за минулий 2017 рік складає 2560.  
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З метою наближення надання високоспеціалізованої допомоги 

мешканцям Луганської області професорсько-викладацький склад клінічних 

кафедр залучався для участі в роботі виїзних консультативних бригад, за 

участю безпосередньо завідувачів та професорів клінічних кафедр. 

Проконсультованно за рік 23722 хворих. (табл. 4). 

 

Таблиця ІV.3. Основні показники лікувальної роботи за 2014/2015 – 

2015/2016 н. р. – 2016/2017 н.р. 
Показники Навчальні роки 

 2014–2015 2015–2016 2016 - 2017 

Проліковано хворих   14444 

Виконано:  1333 4244 

оперативних втручань 1793  2560 

асистенцій  196 659 

анестезії   917 

проведено пологів   108 

Проконсультовано хворих Всього: 8138 5901 23722 

у стаціонарах   12367 

у поліклініках   9327 

у районах області та 

інших лікувально- профілактичних 

закладах міста 

  2029 

Виконано чергувань по стаціонару   819 

Виконано чергувань по санавіації   713 

Кількість здійснених викликів по 

санітарної авіації. 

  292 

 

Таблиця ІV.4. Кількість оперативних втручань, проведених 

науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр із числа 

професорсько-викладацького складу. 

№ Назва кафедри Кількість 

оперативних 

втручань 

1. хірургії 528 

2. урології, онкології, радіології та трансфузіології 820 

3. неврології та сімейної медицини - 

4. анестезіології, реаніматології та невідкладних станів 10/917 ( анестезій) 

5. нейрохірургії, травматології та ортопедії з ЛФК 784 

6. психіатрії та наркології з офтальмологією та 

отоларингологією 

78 

7. внутрішньої медицини з основами кардіології та 

ендокринології з інфекційними хворобами та 

епідеміологією 

- 

8. педіатрії з дитячими інфекціями - 

9. стоматології 244 

10. акушерства та гінекології 96/108 (пологів) 

11. терапії ФПО - 
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Таблиця ІV.5. Кількість проведених консультацій науково-

педагогічними працівниками клінічних кафедр, які здійснюють 

консультативну роботу. 

№ Назва кафедри Кількість 

проведених 

консультацій 

1. хірургії 3421 

2. урології, онкології, радіології та трансфузіології 1936 

3. неврології та сімейної медицини 1347 

4. анестезіології, реаніматології та невідкладних станів 415 

5. нейрохірургії, травматології та ортопедії з ЛФК 8218 

6. психіатрії та наркології з офтальмологією та 

отоларингологією 

863 

7. внутрішньої медицини з основами кардіології та 

ендокринології з інфекційними хворобами та епідеміологією 

2792 

8. педіатрії з дитячими інфекціями 587 

9. стоматології 423 

10. акушерства та гінекології 2457 

11. Терапії ФПО 674 

 

Клініцистами університету розроблено та затверджено 2 обласні 

програми: 

- Регіональної цільової програми протидії поширенню наркоманії, 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів в Луганській області на 2016-2020 роки; 

- Про затвердження Комплексної обласної програми медичного і 

соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб на 2017- 2019 роки. 

Співробітники університету э авторами та ведучими постійно діючої 

телепрограми на Луганському обласному телебаченні «Здоров’я важливіше», 

у 2016-2017 рр. вийшло 36 передач. 

 

Таблиця ІV.6. Кількість нововведень з лікувально-профілактичної 

роботи клінічними кафедрами  

Форми впровадження Навчальні роки 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Методичні рекомендації 51 94 174 

Інформаційні листи - - 10 

Нововведення 

(Реєстр галузевих нововведень) 

5 1 8 
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Науково-педагогічні працівники клінічних кафедр університету беруть 

участь у наданні медичної допомоги учасникам бойових дій із зони 

проведення антитерористичної операції і переселенцям з тимчасово 

окупованих територій: фахівці кафедри нейрохірургії надавали 

спеціалізовану медичну допомогу хворим з числа учасників АТО з 

нейрохірургічною патологією на базі Сєверодонецької багатопрофільної 

лікарні, на клінічній базі кафедри хірургії (м. Рубіжне) надавалася 

спеціалізована допомога бійцям та мирним жителям з зони АТО, 

співробітники кафедр терапевтичного профілю взяли участь у проведенні 

Базових тренінгів з першої медичної допомоги бійцям і переміщеним особам 

із зони проведення антитерористичної операції, фахівці клінічних кафедр 

хірургії, травматології та ортопедії, урології, нефрології та андрології взяли 

участь у проведенні медичних оглядів демобілізованих учасників АТО у 

складі виїзних мультидисциплінарних бригад у районах Луганської області, 

співробітники клінічних кафедр університету задіяні у розробці та 

проведенні реабілітаційних заходів для демобілізованих 

військовослужбовців, у тому числі психологічної, фізичної та медичної 

реабілітації. 

З метою розширення та відкриття нових напрямів лікувально-

профілактичної роботи продовжено подальший розвиток діючих науково-

навчально-практичних медичних центрів університету як навчальних баз, 

проведено часткове переоснащення сучасним медичним обладнанням, для 

проведення наукових-досліджень створена сучасна клініко-діагностична 

лабораторія. 
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РОЗДІЛ V. 

Міжнародна діяльність. 

 

Основними напрямками міжнародної діяльності Державний заклад 

«Луганський державний медичний університет» є співпраця з іноземними 

науковими установами, підготовка іноземних громадян та участь 

співробітників університету у міжнародних конференціях. 

В університеті працює міжнародний відділ, який своїй роботі спирався 

на існуючу нормативну базу, а саме: 

 Закон України «Про вищу освіту»; 

 Закон України «Про міжнародні договори України»; 

 Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства»; 

 Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; 

 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. № 579; 

 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування 

наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних 

закладах та наукових установах за кордоном, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 411 (зі змінами та 

доповненнями); 

 Наказ МОЗ України «Про вдосконалення координації діяльності у 

сфері зовнішніх відносин МОЗ України, центральних органів виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра охорони здоров'я України, та підприємств, установ і 

організацій, що належать до сфери управління МОЗ України» від 01.12.2014 

р. № 910; 

 Примірне положення про академічну мобільність студентів вищих 

навчальних закладів України, затверджене наказом Міністерства освіти і 

науки України від 29.05.2013 р. № 635; 

 Статут ДЗ «Луганський державний медичний університет»;  

 Накази ректора; 

 Рішення вченої ради; 

 Положення про відділ міжнародних зв’язків ДЗ «Луганський 

державний медичний університет». 

 

Співпраця з іноземними науковими установами. 

У 2017 році університет уклав нові договори про співпрацю із 

закладами 2 іноземних держав:  

1. Государственный Университет Медицины и Фармации им. Николае 

Тестемицану (г. Кишенев, Республика Молдова).  

2. David Tvildiani Medical University (Tbilisi, Georgia). 

З цими установами налагоджено сумісні наукові та науково-практичні 

проекти. 



29 

Ведеться переговорний процес щодо укладення договору про 

співпрацю з Galilee medical center М.Нагірія, Ізраіль. 

 

Підготовка іноземних громадян 

Робота факультетів, на яких здійснюються підготовки іноземних 

громадян, було спрямовано на реалізацію освітньо-професійних програм 

вищої освіти у галузі знань 1201 «Медицина» за спеціальностями 7.12010001 

- «Лікувальна справа», 7.12010005 - «Стоматологія», у галузі знань 1202 

«Фармація» за спеціальністю 7.12020101 - «Фармація», а також у галузі знань 

«Охорона здоров’я» за спеціальностями 221–«Стоматологія», 222 – 

«Медицина», 226 – «Фармація». 

Значна увага приділялась залученню іноземних громадян на навчання, 

підвищенню якості навчання, успішності студентів факультету та 

покращенню показників.  

У 2016-2017 навчальному році на медичному факультеті з підготовки 

іноземних громадян навчалися студенти шести курсів денної форми навчання. 

У ДЗ «Луганський державний медичний університет навчаються 

студенти з таких країн, як Азербайджан, Австралія, Бангладеш, Грузія, 

Єгипет, Ізраїль, Індія, Ірак, Кенія, Кувейт, Лесото, Лівія, Марокко, Мальдіви, 

Нігерія, Нідерланди, Норвегія, Палестина, Сирія, США, Туркменістан, 

Туреччина, Туніс, Узбекистан, Шрі- Ланка. 

Контингент студентів медичного та фармацевтичного факультетів у 

2016-2017 навчальному році складав: за спеціальністю «Медицина», 

«Лікувальна справа» - 101 студентів; за спеціальністю «Стоматологія» та 

«Фармація» - 43 студенти.  

 

Участь співробітників університету у міжнародних конференціях. 

У міжнародних конференціях протягом 2017 року прийняли участь 3 

співробітників університету. 

Ректор, професор Іоффе І.В. приймав участь у 31 щорічному засіданні 

Європейського товариства судинної хірургії, яке проходило у Конгрес центрі 

м. Ліон (Франція) 19-22 вересня 2017 року. 

Професор кафедри анестезіології, реаніматології та невідкладних станів 

Постернак Г.І. приймав участь у 12-й конференції ORPHEUS (Organisation for 

PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System) : 

«PhD Training in Health Sciences and Biomedicine from the Interdisciplinary 

Perspective», яка відбулась у м.Клайпеда (Літва) 04-06 травня 2017 року. 

Професор кафедри неврології, психіатрії та наркології Овчаренко М.О. 

приймав участь у Міжнародній конференції, яка відбулась в м. Хайфе 

(Ізраїль) 24-30 листопада 2017 р., та Міжнародній конференції, яка відбулась 

в м. Вільнюсі (Литва) 15-19 травня 2017р.  

В.о. завідувача кафедри стоматологія ас. Паталаха О.В. приймала 

участь у участь у IX міжнародному симпозиумі з ортодонтії провідної 

німецької компанії Форестадент: “FACE Evolution system”, який пройшов в 

м. Пфорцхайм, Німеччина – 21-23 вересня 2017 р. 
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Доцент кафедри хірургії факультету післядипломної освіти Пепенін О.В. 

приймав участь у 25 Міжнародному конгресі ЕАЕС, якій проходив в м. 

Франкфурті на Майне (Німеччина) 14-17 червня 2017 р.  

Доцент кафедри хірургії факультету післядипломної освіти Пепенін О.В. 

приймав участь у програмі з лапароскопічної хірургії в медичному центрі 

м. Хайфа (Ізраїль) 6-7 листопада 2017 р.  
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РОЗДІЛ VI. 

Виконання державного замовлення. 

 

Прийом на навчання до ДЗ «Луганський державний медичний 

університет» здійснюється відповідно до ліцензії МОН України 

(222 «Медицина» – наказ МОН України № 88-л від 05.05.2017 р.; 228 

«Педіатрія» – наказ МОН України № 86-л від 24.04.2017 р.; 

221 «Стоматологія» – наказ МОН України № 1397л від 30.06.2016 р.; 

226 «Фармація, промислова фармація» – наказ МОН України № 1397л від 

30.06.2016 р., постанова КМУ від 01.09.2017 № 53; підготовка докторів 

філософії 222 «Медицина» – наказ МОН України № 856 від 19.07.2016 р.), 

актів узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) 

«магістр» та ліцензованого обсягу ДЗ «Луганський державний медичний 

університет. 

Правила прийому на навчання до ДЗ «Луганський державний медичний 

університет» були розроблені у відповідності до Умов прийому на навчання 

до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 зі 

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки від 

24.04.2017 року № 637 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року №1236», а також згідно 

наказу Міністерства освіти і науки України від 30.06.2017 року № 945 «Про 

затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2017 році». 

Приймальна комісія здійснювала свою діяльність у відповідності до 

«Положення про приймальну комісію ДЗ «Луганський державний медичний 

університет», створеного на підставі «Примірного положення про 

приймальну комісію вищого навчального закладу України», затвердженого 

Наказом МОН України № 421 від 07.12.2015 р.  

З метою проведення вступної компанії 2017 року у ДЗ «Луганський 

державний медичний університет» було створено приймальну комісію та її 

структурні підрозділи – екзаменаційні, фахові, апеляційна, відбіркова комісії. 

До складу відбіркової комісії були залучені відповідальний секретар та його 

заступники, співробітники кафедр і студенти університету. Профорієнтаційна 

робота з майбутніми абітурієнтами була розпочата наприкінці 2016 року 

згідно плану, затвердженому ректором ДЗ «Луганський державний медичний 

університет». 

Характеристика та особливості вступної кампанії. 

Прийом вітчизняних студентів здійснювався на місця держзамовлення і 

на місця фінансування за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до 

плану прийому в рамках ліцензійного обсягу підготовки. Вступ за всіма 

спеціальностями здійснювався на рівень магістра.  

Кількість місць ліцензійного обсягу прийому на навчання становить: 
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- за спеціальністю 222 «Медицина» - 1000 осіб( з них 460 осіб – 

іноземці); 

- за спеціальністю 228 «Педіатрія» - 50 осіб; 

- за спеціальністю 221 «Стоматологія» - 160 осіб (з них 40 осіб – 

іноземці); 

- за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» - 125 осіб 

(денна форма навчання, з них 20 осіб - іноземці) і 125 осіб (заочна форма 

навчання, з них 2 особи – іноземці). 

За наказом МОН України з 19 червня 2017 р. на базі приймальної 

комісії ДЗ «Луганський державний медичний університет» розпочав роботу 

освітній центр «Донбас-Україна», метою створення якого було надання 

допомоги абітурієнтам зони АТО в отриманні документу про повну середню 

освіту та у вступі до вищих навчальних закладів Луганської області. Вступ 

цієї категорії абітурієнтів відбувався за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» у 2017 році. Центр 

працював до 30 вересня 2017 року.  

Обсяг державного замовлення у 2017 році склав: 264 місць за 

спеціальністю 222«Медицина», 32 місця на спеціальність 228 «Педіатрія» і 4 

місця – 221«Стоматологія». 

Усього за результатами конкурсу у ДЗ «Луганський державний 

медичний університет» було подано 663 заяви на місця різних форм 

фінансування. 

На конкурс за спеціальністю 222 «Медицина» було подано 250 заяв, 

конкурс на місця державного замовлення склав 0,95, загальний конкурс - 

0,58. 

За спеціальністю 228 «Педіатрія» до університету надійшло 43 заяви, 

конкурс на місця державного фінансування склав 1,34, загальний конкурс - 

0,86. 

На конкурс за спеціальністю 221 «Стоматологія» було подано 98 заяв, 

конкурс на місця державного замовлення склав 24,5, загальний конкурс - 

0,82. 

Кількість заяв на навчання на другий курс за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб за спеціальністю 222 «Медицина» склала 48.  

На спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» на навчання за 

рахунок коштів фізичних і юридичних осіб було подано 34 та 123 заяви на 

денну та заочну форми навчання, відповідно. 

На навчання за рахунок держбюджету прийнято 3 особи з числа дітей-

сиріт, 2 дитини-інваліди, 4 особи із зони проведення АТО, 1 особа зі 

статусом дитини, постраждалої внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, 1 

особа із сімей батьків-шахтарів. В межах встановлених квот на навчання 

прийнята 1 особа з квотою-1 (дитина, позбавлена батьківського піклування). 

Загалом з числа жителів зони АТО до ДЗ «Луганський державний 

медичний університет» прийнято 12 осіб у 2017 році. 
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Необхідно зазначити, що кількість зарахованих вступників до 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» у 2017 році, котрі 

проживають у сільській місцевості становили 10 осіб, серед них 4 абітурієнта 

– на місця державного замовлення й 6 – на місця небюджетного 

фінансування. 

Вся інформація щодо вступної кампанії регулярно оновлювалася та 

розміщувалась на інформаційних стендах приймальної комісії та офіційному 

Web-сайті університету протягом усього терміну проведення конкурсного 

відбору та зарахування. 

Загальні результати. 

За результатами роботи приймальної комісії у 2017 році було прийнято 

на навчання до ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

238 вітчизняних студентів. З них для навчання за держзамовленням – 33 

студента на 1 курс спеціальність 222 «Медицина», 22 студента на 

спеціальність 228 «Педіатрія».  

На навчання зі спеціальності 222 «Медицина» за кошти фізичних та 

юридичних осіб було зараховано на перший курс навчання 18 осіб. Варто 

підкреслити, що на другий курс спеціальності 222 «Медицина» було 

зараховано 37 абітурієнтів за кошти фізичних та юридичних осіб, з яких 20 

осіб було переведено на навчання за кошти державного бюджету. 

За кошти фізичних та юридичних осіб на спеціальність 

221 «Стоматологія» було зараховано 11 осіб, на спеціальність 226 «Фармація, 

промислова фармація» на денну форму навчання зараховано 5 осіб, на заочну 

форму – 112 осіб. 

Приймальною комісією ДЗ «Луганський державний медичний 

університет» у 2017 році докладено багато зусиль для того, щоб хід вступної 

кампанія був прозорим та всебічно висвітленим. Постійний зв'язок 

підтримувався з відділом освіти і науки Міністерства охорони здоров’я 

України, сектором переміщених ВНЗ Міністерства освіти і науки України, 

Департаментом освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, 

Радою ректорів переміщених ВНЗ. Прийом громадян за всіма проблемними 

запитаннями вступної кампанії проводили ректор, перший проректор 

університету, відповідальний секретар приймальної комісії та його 

заступники. Постійно працювали консультативні телефони, була доступна 

скринька довіри.  

Складна суспільно-політична ситуація, економічні проблеми 

несприятливо відобразилися на вступній кампанії 2017 року, а саме на 

головному її показнику – виконанні обсягу державного замовлення. 

Підготовка до вступної кампанії 2018 року. 

У 2017–2018 р. продовжуються традиції проведення постійної 

профорієнтаційної і організаційної роботи приймальної комісії серед 

населення з числа майбутніх абітурієнтів під керівництвом ректорату 

університету. Складений план підготовки до вступної кампанії 2018 року. 

Серед його основних пунктів – організація підготовчих курсів до вступу в 

університет, проведення Днів відкритих дверей. З грудня 2017 р. проводяться 
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профорієнтаційні зустрічі з учнями загальноосвітних шкіл районів і міст 

Луганської області. 

Розміщена інформація про університет і особливості прийому на 

навчання в щорічному всеукраїнському довіднику. Інформація щодо 

Вступної кампанії – 2018 своєчасно буде розміщена на сайті та 

інформаційних стендах університету. 

 

Слід зазначити, що у зв’язку з недосконалою роботою Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти протягом року виникали 

постійно труднощі щодо створення пропозицій, неможливості створення 

електронних заяв. 

Також варто підкреслити, що створена законодавча база стосовно 

роботи освітнього центру «Донбас – Україна» теж має певні недоліки і тому 

виникали труднощі для абітурієнтів із зони АТО. 
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РОЗДІЛ VІI. 

Соціальний захист співробітників та студентів. 

 

Соціальний захист співробітників університету. 

 

Спільна співпраця адміністрації і профспілкової організації 

співробітників Луганського державного медичного університету, яка 

основана на рівних партнерських взаємовідносинах, конструктивному 

діалозі, направлена на досягнення єдиної мети – забезпечення достойної 

праці та життя трудового колективу.  

Дані взаємовідносини побудовані через розробку, прийняття та 

імплементацію колективного договору. 

Діючий колективний договір укладений між роботодавцем в особі 

ректора ДЗ «Луганський державний медичний університет» та від імені 

трудового колективу - профспілковою організацією співробітників 

Луганського державного медичного університету в особі голови профспілки. 

Договір схвалений зборами трудового колективу 08 червня 2016 року, 

зареєстрований у Рубіжанському управлінні праці та соціального захисту 

населення 23 червня 2016 року за № 36. 

Колективний договір є нормативним документом, що регламентує та 

регулює необхідні виробничо-побутові, соціально-економічні умови для 

плідної, ініціативної та продуктивної праці науково-педагогічних, наукових 

та інших працівників університету, захист їхніх прав та інтересів на рівні не 

нижчому, ніж передбачено чинним законодавством та нормативними 

документами профспілкових органів України, забезпечення рівних гендерних 

прав та можливостей. При цьому, положення договору не є перешкодою для 

встановлення більш пільгових соціальних та економічних умов за наявності 

реальних можливостей виробничого, матеріального та фінансового стану 

університету.  

Ключовим аспектом соціального захисту співробітників університету 

можна визначити надання повного соціального пакету. 

Заробітна плата для всіх працівників встановлюється відповідно до 

законодавства з урахуванням займаної посади, складності та умов 

виконуваної роботи, професійно - ділових якостей працівника, 

відповідальності та специфіки роботи, результатів роботи. В університеті 

згідно положенням колективного договору виплачуються надбавки до 

посадових окладів науково – педагогічним працівникам - за вчений ступень 

та вчене звання, за почесні звання, за клінічну роботу, за вислугу років. Усі 

працівники мають право на стимулюючі надбавки. В університеті діє 

положення про нарахування та виплати щомісячних премій.  

Виплата заробітної плати за місяць здійснюється у два етапи (1 етап – 

заробітна плата за першу половину місяця – 14 числа щомісяця, 2 етап – 

заробітна плата за другу половину місяця – 29 числа щомісяця). 

Виплати відпускних проводяться не пізніше ніж за три дні до початку 

відпустки. 
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Слід відмітити, що заробітна плата протягом 2017 року виплачувалася 

усім працівникам своєчасно у повному обсязі. 

До ювілейних дат усім працівникам видаються грошові премії у розмірі 

від 1 до 5 посадових окладів та за рахунок профспілкового бюджету членам 

профспілки надається матеріальна допомога у розмірі 500 грн. 

Співробітникам університету надається чергова щорічна відпустка 

тривалістю не менше ніж 24 календарних дні відповідно до графіку відпусток 

за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового 

договору. Тривалість оплачуваної відпустки для викладачів складає 56 

календарних днів. Працівникам також згідно чинному законодавству та 

колективному договору надаються додаткові відпустки тривалістю від 7 до 

16 календарних днів.  

Усім співробітникам один раз на рік надається матеріальна допомога на 

оздоровлення у розмірі посадового окладу.  

В університеті оплачуються лікарняні листи у зв’язку із хворобою, 

пологами та родами. 

Усі співробітники згідно положенню колективного договору щороку 

проходять періодичний медичний огляд за рахунок коштів університету. На 

проходження медогляду у 2017 році адміністрацією витрачено 15,6 тис. грн. 

спецфонду. 

Згідно із Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» для здійснення культурно-масової, фізкультурно-спортивної та 

оздоровчої роботи протягом 2017 року адміністрацією профспілковій 

організації співробітників було перераховано 62,2 тис. грн. (0,3% від фонду 

оплати праці). 

Відповідальність за виконання розділу колективного договору щодо 

соціально – побутових потреб працівників університету покладена на 

профспілкову організацію. У 2017 році за рахунок коштів профспілкового 

бюджету було надано матеріальну допомогу співробітникам – членам 

профспілки на суму 42, 6 тис. грн., 18,6 тис. грн. - за рахунок коштів обласної 

профспілкової організації працівників охорони здоров’я внутрішньо - 

переміщеним 62 особам – членам профспілки університету.  

На проведення профспілковою організацією спільно з адміністрацією 

культурно – виховних заходів для співробітників університету та їхніх дітей 

витрачено 86, 4 тис. грн. коштів профспілкового бюджету. 

Як висновок, позитивною тенденцією у роботі адміністрації в особі 

ректора по соціальному захисту співробітників університету слід визнати 

відсутність жодного трудового спору протягом роботи з жовтня 2014 року за 

новою юридичною адресою м. Рубіжне. 

 

Соціальний захист студентів 

Студентство - це соціальна група молоді, зайнята підготовкою до 

висококваліфікованої праці в Україні.  
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Студентська молодь зацікавлена в придбанні професійної освіти, яка 

допоможе їм конкурувати на ринку професійної праці, крім цього в процесі 

навчання студенти освоюють культурні та духовно – моральні цінності. 

Здійснення захисних заходів по відношенню до студентства має особу 

значимість, оскільки в повній мірі може сприяти більш успішному про-

професійно і особистому становленню майбутніх фахівців. Дуже важливо 

своєчасно відстежувати і реагувати на зміни, що відбуваються в умовах 

життя студентів, їх соціальної захищеності, а також виявляти позитивні та 

негативні тенденції. 

В сучасних умовах особливої актуальності набуває створення системи 

соціального захисту студентів, основними завданнями якої є організація 

системи збереження і зміцнення морального і фізичного здоров'я молодих 

людей, допомога в складних ситуаціях, налагодження відносин в соціумі, 

аналіз конкретних соціальних ситуацій, що забезпечують саморозвиток 

особистості студента, реалізацію його творчого потенціалу.  

Сучасна система соціального захисту і підтримки студентів у ДЗ 

«Луганський державний медичний університет» включає наступні 

компоненти, які виконуються на протязі 2017 р. : 

- Соціальний захист спрямований , на надання допомоги соціально 

незахищеним категоріям населення. У ДЗ «ЛДМУ» до таких груп відносяться 

студенти з багатодітних і малозабезпечених сімей, студенти - інваліди, 

сироти, студентські сім'ї, студенти переселенці та інші; 

- Своєчасна виплат стипендії; 

- Медичне обслуговування студентів; 

- Надання кімнати у студентському гуртожитку; 

- Створення оптимальних умов для творчості студентів у « Центрі 

культури та дозвілля студентів»; 

- Проведення соціально – профілактичних акцій; 

- Працевлаштування випускників. 

Ефективність соціального захисту в вузі безпосередньо залежить від 

рівня усвідомленості студентів про свої соціальні права і про пакет 

соціальних послуг, який надає йому вузом. 

Завдяки злагодженій праці між керівництвом університету та 

Профспілковою організаціє студентів, був реалізований весь соціальний 

пакет для студентів, який надає університет.  
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РОЗДІЛ VІІI. 

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність 
 

Адміністративно-господарська частина університету здійснює свою 

діяльність на підставі перспективного плану розвитку матеріальної бази 

закладу, основні положення якого базуються на Господарському кодексі 

України. Організаційні заходи плану спрямовані на забезпечення 

навчального та наукового процесів, практичної діяльності університету, а 

також забезпечення житлових та культурно-побутових умов для 

співробітників та студентів університету. 

Університет не має на балансі навчальних корпусів, а за договорами 

позички та оренди для здійснення навчального процесу, займає загальну 

площу, яка становить 15749,04 м. кв, а саме: 

- Управління освіти Рубіжанської міської ради– 7215,50 м.кв.; 

- Управління освіти Рубіжанської міської ради– 635,80 м.кв.; 

- ПП «Рубіжанський залізобетон» - 1644,48 м.кв; 

- Кремінська районна рада – 383,66 м.кв; 

- ТОВ «Візит» - 536,5 м.кв; 

- КП «Бюро технічної інвентаризації» - 4383,9 м.кв; 

- Управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради– 675,20 м.кв; 

- ФОП Помьотов В.П. – 274 м.кв. 

 

У 2017 році продовжувалась наполеглива робота з проведення 

капітальних та поточних ремонтів об’єктів університету, до якої були 

залучені усі господарчі підрозділи закладу. 

Було укладено договори на проведення капітальних ремонтів на суму 

1553667,98 грн ,  

 

 Суми укладених договорів на капітальний ремонт приміщень 

університету 

 

Приміщення, де проводиться ремонт Сума, грн 

Капітальний ремонт будівлі  970068,58 

Капітальний ремонт покрівлі 119222,12 

Капітальний ремонт стоматологічної клініки 464377,28 

 

Укладено договорів на проведення поточних ремонтів на суму 

69725,57грн  

 

Суми укладених договорів на поточний ремонт приміщень університету 

 

Приміщення, де проводиться ремонт Сума, грн 

Поточний ремонт системи опалення 69725,57 
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Державний заклад «Луганський державний медичний університет» 

проводить цілеспрямовану роботу з планування фінансово-господарської 

діяльності відповідно до затверджених МОЗ України кошторисів та 

керуючись законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Бюджетним 

кодексом України, Статутом ДЗ «Луганського державного медичного 

університету та іншими нормативно-правовими актами. 

Кошториси надходжень і видатків університету розробляються та 

виконуються відповідно до постанови КМУ № 228 від 28.02.2002 р. «Про 

порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 

використання кошторисів бюджетних установ». Результати фінансово-

господарської діяльності університету обговорюються на засіданнях 

ректорату та вченої ради . Дохідна частина загального фонду – це виділені 

державою асигнування на підготовку кадрів, та наукову діяльність. 

Спеціальний фонд наповнюється за рахунок надходжень отриманих від 

надання освітніх послуг. 

Незважаючи на непросту соціально-політичну та економічну ситуацію 

в країні, наявність нормативної бази щодо заходів з економного і 

раціонального використання державних коштів, недофінансування основних 

видатків за рахунок загального фонду бюджету програми і плани, що 

приймались на цей рік, було виконано. 

Із загального фонду Державного бюджету України на утримання 

університету за програмою 2301070 «Підготовка і підвищення кваліфікації 

медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів 

вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» виділено в 2017 

році з урахуванням змін 20273400,00 грн, що порівняно з попереднім 2016 

роком – 14019300 грн., що більше на 30,8%. Основна частина коштів 

загального фонду була використана на заробітну плату та виплату стипендій. 

Напрями використання загального фонду університету у 2017 р. : 

- заробітна плата з нарахуваннями – 15961291,69 грн; 

- компенсація за харчування студентам-сиротам – 192713,00 грн; 

- оплата комунальних послуг – 377693,24,00 грн;  

- стипендія та інші поточні трансферти – 3128819,66 грн. 

- оплату послуг (крім комунальних) – 44867,93 грн; 

- придбання предметів та матеріалів – 729118,29 грн. 

Із загального фонду Державного бюджету України на утримання 

університету за програмою 2301020 «Дослідження,наукові і науково-технічні 

розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і 

державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових 

кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової 

інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» виділено в 

2017р. – 1800000,00 грн, Виділені кошти загального фонду було використано 

на виплату заробітної плати в сумі 715147,24 грн. 1000000,00 гривень 

повернуто в державний бюджет України. 

Надходження університету за спеціальним фондом за 2017 рік. 
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ВСЬОГО отримано – 12956114,44 грн, а саме: 

-за навчання вітчизняних студентів – 3201193,50 грн; 

- за навчання іноземних студентів – 8102491,60 грн; 

- за поновлення на навчання – 36000,00 грн; 

- за курси, інтернатуру – 739579,66 грн; 

- плата за проживання в гуртожитку – 782251,76; 

- інші надходження – 94597,92 грн. 

Напрями використання спеціального фонду університету у 2017 р. : 

Всього використано – 23683458,42 грн, а саме : 

- заробітна плата з нарахуваннями – 9192482,39 грн; 

- придбання предметів і матеріалів – 2452395,96 грн; 

- оплата послуг (оренда, поточний ремонт, )- 1892564,30 грн; 

- оплата на відрядження – 119355,07 грн; 

- оплата комунальних послуг – 1489181,71 грн; 

- Капітальні видатки – 8456529,73 грн; 

- Інші видатки (КЕКВ 2282,2800) – 80949,26 грн. 

За штатним розписом в університеті нараховується 439,5 штатних 

посад, інформацію за всіма програмами з загального та спеціального фонду 

наведено в таблиці. 

Розподіл та характеристика штатних посад університету за програмами  

Програми Кількість штатних одиниць 

Загальний  

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Усього 

Освіта 156,25 275,25 431,5 

Наука 8,00 0,00 8,00 

Усього 164,25 275,25 439,5 

 

У 2017 р. у порівнянні з 2016 р. кількість штатних посад НПП 

збільшилась на 27,25 ставок. 

Упродовж 2017 р., через збільшення мінімальної заробітної плати, в 

січні здійснювалося підвищення посадових окладів працівників університету. 

Усім працівникам виплачувалися в повному обсязі надбавки за вислугу років, 

шкідливі та особливі умови праці; доплати за науковий ступінь та вчене 

звання, за лікувально-діагностичну роботу, роботу з дезінфікуючими 

засобами та всі інші надбавки й доплати.  

При наданні щорічної відпустки працівникам виплачується матеріальна 

допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.  

За 2017 р. університет придбав основних засобів на суму 6860592,00 грн, 

у тому числі навчально-наукової літератури на суму 664114,00,00 грн, 

медичне обладнання для забезпечення навчального процесу на 5779655,00 

грн, меблів для оснащення аудиторій та приміщень гуртожитків – 416823,00 

грн.  

Основні напрями соціально-економічного розвитку університету – це 

підтримання та покращання матеріально-технічної бази, а також підвищення 

соціальних виплат працівникам і студентам. 
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Бухгалтерською службою університету у 2017 р. були забезпечені всі 

умови для створення сприятливого фінансового клімату в закладі. Фінансова 

діяльність проводилась з дотриманням вимог чинного законодавства 

України. Внутрішній контроль за фінансовою діяльністю здійснюється 

керівництвом, головним бухгалтером та начальником планово-економічної 

служби, які будують роботу у своїх підрозділах розмежування 

функціональних обов’язків. Фінансові розрахунки різного рівня 

здійснюються своєчасно з урахуванням усіх вимог нормативно-правових 

актів та наявних фінансових ресурсів з найбільш ефективним результатом 

для діяльності та розвитку університету. 

Було проведено ряд заходів з недопущення виникнення будь-якої 

фінансової заборгованості. Розрахунок, нарахування та перерахування до 

бюджету загальнообов’язкових податків, зборів та платежів здійснюється 

своєчасно та в повному обсязі відповідно до діючих норм податкового 

законодавства. Опрацювання договорів, актів виконаних робіт, накладних на 

товари (роботи, послуги) виконується своєчасно і в повному обсязі, платіжні 

доручення на оплату таких товарів (послуг) надаються до ГУДКСУ в м. 

Рубіжне своєчасно. 

Соціальні виплати, які передбачені діючими нормами законодавства 

України та колективним договором університету здійснюються своєчасно. 

Соціальна допомога студентам нараховується у вигляді стипендії пільговому 

контингенту, до яких належить стипендія та доплата, незалежно від 

успішності в навчанні при наявності відповідних документів, які надають 

право на таку соціальну виплату, тобто виплати дітям - сиротам, інвалідам, 

сім’ям з дітьми та малозабезпеченим. Соціальна підтримка співробітників 

відображається у виплатах матеріальної допомоги на оздоровлення,  

У проведенні заходів з поліпшення соціального стану життя наших 

співробітників активну позицію займає профспілкова організація 

університету. Під її пильним наглядом проводяться заходи в таких напрямах: 

- забезпечення регулярної та своєчасної виплати заробітної плати і 

стипендії, доплат до посадових окладів працівникам, що працюють у 

шкідливих та особливо шкідливих умовах, надання матеріальної 

допомоги на оздоровлення під час відпустки; 

- поетапне оснащення робочих місць новітнім обладнанням, 

убезпечення умов праці і навчання; 

- проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів, 

співробітників та студентів; 
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РОЗДІЛ IХ. 

Основні проблемні питання та шляхи їх вирішення. 

 

 

Проблеми фінансово-господарського та матеріально-технічного 

забезпечення. 

1. Необхідність наявності власних будівель для забезпечення 

навчального процесу, проживання студентів, та для участі в регіональних 

програмах щодо залучення коштів спонсорів (ПРООН) для здійснення 

ремонтів та заходів енергозбереження. 

Шляхи вирішення.  

1. Створення Університетської клініки (надасть можливість надавати 

платні послуги населенню, та поповнювати коштами спеціальний фонд). 

2. Передача у власність будівель, які знаходяться у позичці (вул. 

Будівельників, 32, вул. Миру, 36), це надасть можливість розпоряджатися 

майном на власний розсуд, та отримувати цільові кошти (гранти) на 

поліпшення стану будівель). 

Проблемні питання соціального захисту співробітників та 

студентів університету. 

1. В університеті, станом на 01.11.2017 року працює 93 внутрішньо - 

переміщені особи, серед яких 79 науково – педагогічних працівників. Усі 

вони наймають житло, сплачуючи за оренду та комунальні послуги значні 

кошти власного бюджету - до 3 тис. грн. у місяць.  

Шляхи вирішення. Забезпечення власним житлом співробітників, які 

є внутрішньо переміщеними особами. 

2. Найголовніша проблема з якою стискаються студенти державного 

замовлення ДЗ «Луганський державний медичний університет» - малий 

відсоток студентів отримують академічну стипендію за рейтинговою 

системою.  

Шляхи вирішення. перегляд та зміни у положенні про академічну 

стипендію.  

Проблемні питання навчально-методичної роботи. 

1. З метою повноцінного забезпечення навчального процесу 

інформаційними джерелами, необхідно розширювати університетський 

бібліотечний фонд. 

Шляхи вирішення. На 2018 рік заплановані кошти на розширення 

університетського бібліотечного фонду. 

Проблеми лікувальної роботи  

1. Відсутність університетської клініки. 

Шлях вирішення. Планується створення університетської клініки, у 

якій фахівці університету надаватимуть високоспеціалізовану лікувально-

профілактичну допомогу, консультативну допомогу іншим лікувально-

профілактичним закладам регіону, забезпечуватимуть підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників за 

стандартами вищої освіти. 
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Проблемні питання приймальної комісії.  

1. Згідно до наказу МОН України «Про затвердження Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році» від 13 жовтня 

2016 року №1236 зі змінами прийом студентів до ДЗ «Луганський державний 

медичний університет» за різними спеціальностями відбувався за широким 

конкурсом. Саме тому державне замовлення у 2017 році було виконано у 

неповному обсязі. 

Шляхи вирішення. Запровадити фіксовані обсяги державного 

замовлення для ДЗ «Луганський державний медичний університет», як для 

тимчасово переміщеного закладу вищої освіти, що підпорядковується МОЗ 

України згідно до Закону України від 7 грудня 2017 року № 2233-VIII «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України», в якому визначено, що «в 

абзаці п’ятому пункту 4-1 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" 

Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 

р., № 37-38, ст. 2004; 2016 р., № 51, ст. 840; 2017 р., № 33, ст. 360) (Для 

тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених 

наукових установ центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки 

встановлює фіксовані обсяги державного замовлення на підготовку фахівців 

з вищою освітою для всіх спеціальностей та всіх освітніх рівнів, зазначених у 

відповідних ліцензіях на провадження освітньої діяльності) слова 

«центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки встановлює» 

замінити словами «центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні 

яких знаходяться такі заклади, встановлюють». 

2. Згідно до наказу МОН України №105 від 30.01. 2017 «Про 

затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України» 

визначений відносно вузький перелік населених пунктів, мешканці яких 

мають право вступу до тимчасово переміщених закладів вищої освіти за 

програмою «Донбас-Україна» 

Шляхи вирішення. Розширити перелік населених пунктів за 

програмою «Донбас-Україна» додатково в межах Міловського, 

Біловодського, Кремінського районів. 

3. Необхідно зазначити, що у 2018 р. мінімальні значення кількості 

балів із вступних випробувань для вступу на основі повної загальної 

середньої освіти для спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 

228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» не можуть бути 

встановлені менше 150 балів з другого та третього конкурсних предметів 

відповідно до наказу МОН  України від 13 жовтня 2017 року №1378. 

Шляхи вирішення. Дозволити ДЗ «Луганський державний медичний 

університет», як тимчасово переміщеному закладу вищої освіти, самостійно 

визначати мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з 

якими вступник допускається до участі у конкурсі, враховуючи критичну 

ситуацію укомплектованості Луганської області лікарями різних 

спеціальностей. 

 

Ректор, професор         Іоффе І.В.  
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