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РОЗДІЛ I. 

Кадрова політика. 

 

Розвиток університету потребує залучення висококваліфікованих 

кадрів. Саме вони є найбільш цінним капіталом університету - головною 

запорукою підготовки фахівців на факультетах університету. Керівництвом 

університету значна увага приділяється добору та підвищенню кваліфікації 

науково-педагогічних кадрів. Вирішення цього питання належним чином 

визначається та контролюється на рівні ректорату, деканатів та кафедр 

університету. Одним з пріоритетних завдань  впродовж 2018 р., як і в 

попередні роки у Державному закладі «Луганський державний  медичний  

університет» було якісне кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 

та реалізація системи заходів, спрямованих на підготовку фахівців для 

забезпечення потреб сучасної медичної та фармацевтичної  галузі.  

Освітній процес в  університеті забезпечують 6 факультетів: 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 до складу яких входять 27 кафедр.  

Освіта науково-педагогічних працівників кафедр відповідає профілю 

дисциплін, які вони  викладають. 

Обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників 

відбувається у відповідності до «Порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників в ДЗ «Луганський 

державний медичний університет» та з дотриманням вимог Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту».  

 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 ступеню або вченого звання.      

На кінець 2018 року освітній та науковий потенціал університету 

складався зі 177 працівників, з них штатних 120 працівників. Упродовж   

2018 року кількість наукових та науково-педагогічних працівників зросла на 

6%. 

На початок 2018 року чисельність докторів наук складала -17(10,2%) 

співробітників, професорів(вчене звання) -15(9%) співробітників, кандидатів 

наук -50(29,9%), доцентів (вчене звання) -29(17,4%).  

На початок 2019 року чисельність докторів наук – 21 особа (11,9%), 

професорів (вчене звання) – 19 осіб (10,7%), кандидатів наук – 54 осіб 

(30,5%), доцентів (вчене звання) – 35 осіб (19,8%), осіб без наукового 

ступеню –104 особи (58,8%). Усього з науковими ступенями в університеті 

працює  73  співробітника, що складає 41,2 %. 
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Аналіз якісного складу науково-педагогічних працівників свідчить, що 

кількість працівників з науковими ступенями у 2018 році зросла на 10,6%, а 

працівників які мають вчене звання на 18,5% 

Хочеться відзначити, що упродовж 2018 року збільшилась кількість 

науково-педагогічних працівників, які працюють в університеті за основним 

місцем роботи. 

Але також  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 неодноразового розміщення оголошень  в 

засобах масової інформації. В даний час рішення цієї проблеми полягає в 

комплектуванні шляхом сумісництва а також  шляхом прийняття  молодих 

спеціалістів, які навчаються в аспірантурі. 

До викладання за зовнішнім сумісництвом залучаються 

висококваліфіковані фахівці, які мають великий досвід та працюють в галузі 

охорони здоров’я. 

Керівництвом університету протягом року проводилася активна робота 

по стимулюванню добросовісної праці викладачів, у тому числі шляхом 

нагородження відзнаками різного рівня: 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  присвоєно почесне звання: 

«Заслужений лікар України» 1 співробітнику,  нагороджені Почесною 

грамотою  Луганської обласної державної адміністрації - 1 співробітник, 

Листом подяки  Луганської обласної державної адміністрації – 3 

співробітника, Почесною грамотою Департаменту охорони здоров’я 

Луганської обласної державної адміністрації – 2 співробітника,  Грамотою 

виконавчого комітету Рубіжанської міської ради – 5 співробітників. 

  За підсумками роботи за 2017-2018 навчальний рік  були визначені 

індивідуальні рейтинги штатних викладачів. Результати визначення 

рейтингів обговорювались на вчених радах факультетів та на ректораті і 

враховувались при преміюванні працівників за підсумками року . 

Упродовж  звітного року поза увагою керівництва не залишались 

питання вдосконалення професійної підготовки науково - педагогічних 

працівників. Відповідно до ст.57 Закону України «Про вищу освіту», згідно із 

затвердженими щорічними планами в університеті забезпечується 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників не рідше , ніж 

один раз на п’ять років. Науково-педагогічні працівники проходять курси на 

базі факультету підвищення кваліфікації Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. 

Пріоритетними завданнями кадрової політики університету є сприяння 

підготовці кадрів вищої кваліфікації та  підтримка талановитої молоді. 

Значна увага приділялась підготовці кадрів вищої кваліфікації, а саме 

кандидатів і докторів наук. З метою передачі знань та досвіду молодому 
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поколінню науковців створені необхідні умови для залучення молодих 

спеціалістів до навчання в аспірантурі, клінординатурі, докторантурі.  

Деякі викладачі поєднують роботу з навчанням в аспірантурі не тільки 

нашого університету, а і в інших закладах вищої освіти України. 

Слід зазначити, що у звітному періоді відбувся професійний ріст 

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

«доцент», 3 співробітникам присуджено науковий ступінь «кандидат наук». 

Беручи до уваги динаміку кадрових змін в університеті, слід 

відзначити, що  22  особи серед професорсько-викладацького складу досягли 

пенсійного віку, що складає 12,4 %,  

Кадрові ресурси. Професорсько-викладацький склад 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

(вікова структура, фізичні особи) 

станом на кінець 2018 навчального року. 

 

Категорії 

співробітників 

Кількість Вікові групи 

До 40 41–50 51–60 61–65 > 65 

Завідувачі  

кафедр 

19 3 

(15,8%) 

5 

(26,3%) 

8 

(42,1%) 

3 

(15,8%) 

- 

 

Професори 

 

11 - 

 

3 

(27,3%) 

3 

(27,3%) 

2 

(18,1%) 

3 

(27,3)- 

Доценти 

 

36 11 

(30,6%) 

11 

(30,6%) 

10 

(27,8%) 

3 

(8,3%) 

1 

(2,7%) 

Старші 

викладачі 

2 - 2 

(100%) 

- - - 

Асистенти та 

викладачі 

109 60 

(55%) 

27 

(24,8%) 

15 

(13,7%) 

4 

(3,7%) 

3 

(2,8%) 

Всього 177 74 

(41,8%) 

48 

(27,1%) 

36 

(20,3%) 

12 

(6,8%) 

7 

(4%) 

 

РОЗДІЛ II. 

Наукова діяльність 

 

Наукові напрями діяльності: 

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. 
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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 

 

Наукові школи 

Фундаментальні науки: 

 

Наукова школа анатомів і морфологів професора, д.м.н., Заслуженого 

діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України 

Володимира Георгійовича Ковешнікова. Під керівництвом професора 

Ковешнікова В.Г. виконані й захищені: 19 докторських та 53 кандидатська 

дисертація.  

Наукова школа біохіміків професора, д.м.н., Заслуженого діяча науки і 

техніки України Ірини Олександрівни Комаревцевої. Під керівництвом 

професора Комаревцевої І.О. виконані й захищені 5 докторських дисертацій 

та 25 кандидатських дисертацій. 

Наукова школа мікробіологів та патофізіологів професора, д.м.н., 

Заслуженого діяча науки і техніки України Ігора Славовича Гайдаша. Під 

керівництвом професора Гайдаша І.С. виконані й захищені 3 докторські 

дисертації та 33 кандидатські дисертації. 

Клінічні науки: 

Наукова школа інфекціоністів і терапевтів професора, д.м.н., 

Заслуженого діяча науки і техніки України Валерія Митрофановича 

Фролова. Під керівництвом професора Фролова В.М. виконані й захищені: 

26 докторських та 130 кандидатських дисертація.  

Наукова школа анестезіологів і реаніматологів професора, д.м.н., 

Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії 

України Геннадія Олександровича Можаєва. Під керівництвом професора 

Можаєва Г.О. виконані й захищені: 3 докторські дисертації та 24 

кандидатські дисертації. 

Наукова школа хірургів професора, д.м.н., Заслуженого лікаря України  

Ігора Володимировича Іоффе. Під керівництвом професора Іоффе І.В. 

виконані й захищені   14  кандидатських дисертацій. 

У 2018 році виконувалося 27 НДР: 4, які фінансувалися з держбюджету 

(2-фундаментальні і 2 прикладні) і 23 – ініціативні прикладні НДР. 

 

У 2018 році за рахунок коштів Державного бюджету виконувалися 

НДР: 

1. Фундаментальні дослідження 

1.1. «Модуляція апоптозу і проліферації пухлинних клітин через 
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ініціацію опіатних рецепторів»  (перехідна НДР зі строком виконання 2016 -

2018 р.р.).   

1.2. «Механізм горизонтального трансферу ДНК у модуляції 

диференціювання і хоумінгу мезенхімальних стовбурових клітин»  

(перехідна НДР зі строком виконання 2017-2019 р.р.).   

2. Прикладні розробки 

2.1. «Біомаркерна діагностика  онкоурологічних захворювань» 

(перехідна  НДР зі строком виконання 2017-2019 р.р.).  

2.2. «Розробка стратегії таргетної нейропротекції пренатальної 

церебральної ішемії у новонароджених дітей» (перехідна НДР зі строком 

виконання 2017-2019 р.р.).  

 

У 2018 році завершено виконання  1 фундаментальної НДР, яка 

фінансувалася з держбюджету: 

«Модуляція апоптозу і проліферації пухлинних клітин через ініціацію 

опіатних рецепторів», № держреєстрації 0118U001022, фундаментальна, 

виконавець – кафедра медичної хімії, кафедра фармацевтичної хімії 

іфармакогнозії, керівник НДР - проф.О.А.Орлова. За темою опубліковано –15 

статей,  в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких 

включені результати проміжних НДР – 1, тез – 2, подано заявок на Патенти –

1. 

Строки виконання НДР: початок – 2016 р., закінчення – 2018 р. 

 

Співробітниками університету у 2018 році опубліковано: 

 

• Посібників – 24 статей – 176 , тез – 128,  

• методичних рекомендацій – 119; 

• Отримано 11 Патентів України на корисну модель і подано 8 

заявок на отримання Патентів. 

 

Співробітники університету брали участь у 100  Конгресах, з’їздах, 

конференціях. 

Найбільш важливі: 

1. International Conference on Antimicrobial and Antibacterial Agents, 

Bucharest, Romania (листопад 2018, професор Дивоча В.О.); 

2. ХVІІ International scientific conference «MODER SCIENTIFC 

RESEARCH», Morrisville, USA (март 2018, д.м.н.Глазков Е.О.); 

3. 6th International conferens Science and society, Hamilton, Canada (3 

серпня 2018, доц. Пепенин О.В.); 

4. 26th International Congress of the European Association for 

Endoscopic Surgery (EAES), London Unated Kingdom (30травня-1 червня 2018 

р., доц. Пепенин О.В.); 

5. International Scientific Conference «Eastern European Studies: 

Economics, Education and Law., Burgas, Bulgaria (7-8 червня 2018 р., доц. 

Карлова Т.Є.); 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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6. Scientific and Professional Conference Actual Problems of Science 

and Education APSE – 2018, Будапешт (28 січня 2018 р.,Огієнко К.О. ) 

7. III Міжнародна наукова конференція “Science progress in 

European countries: new concepts and modern solutions”, м. Штутгарт, 

Німеччина (23 листопаду 2018 р., Янчевський О.В. ); 

8. ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. «Медицина, фармація, 

здоров’я», Czech Republic, Kаrlovy Vary (16 листопада 2018 р., Янчевський 

О.В. ); 

9. Міжнародна уонференція з наркології, Литва, Вільнюс (15-19 

травня 2018, проф. Овчаренко М.В.); 

10. Міжнародна конференція нейрохірургів, Польща (2018 р., 

Верескун Р.В.); 

11. Міжнародна конференція нейрохірургів, Індія (12.10-14.10 2018 

р., Верескун Р.В.); 

12. Міжнародна конференція нейрохірургів, Італія (березень 2018 р., 

Верескун Р.В.); 

13. Міжнародна  стоматологічна конференція: «Contemporary 

treatment of atrophic posterior maxilla: maxillary sinus surgery and alternative 

treatments», м. Комо, Італія (6-7 квітня 2018 року, Паталаха О.В.); 

14. The 3rd International youth conference – Perspectives of science and 

education‖, New York, USA (6 липня 2018 р., Кучеренко Н.В.). 

У 2018 році укладено новий договір  про співпрацю з Galilee medical 

center М.Нагірія, Ізраїль. 

У 2018 році продовжувався випуск фахових журналів МОН України: 

«Український журнал клінічної та лабораторної медицини», в якому  публі-

кувалися результати дисертаційних досліджень, за напрямами: медичні 

науки, біологічні науки, фармацевтичні науки (Наказ Міністерства освіти і 

науки України 11.07.2016 № 820); 

«Хірургія Донбасу» і «Український журнал екстремальної медицини 

ім. Г.О.Можаєва», в яких публікувалися результати дисертаційних 

досліджень, за напрямом: медичні науки (Наказ Міністерства освіти і науки 

України 11.07.2016 № 820). 

Продовжувала роботу ліцензована аспірантура за новими правилами за 

5 спеціальностями : 

Хірургія, медична біохімія, патологічна фізіологія, алергологія і 

імунологія, нервові хвороби. 

Захищено 2 кандидатські дисертації. 

На розгляді у спецрадах знаходяться 2  кандидатські дисертації. 

 

РОЗДІЛ ІІІ. 

Навчально-виховна та методична робота. 

 

Навчальний процес у ДЗ «Луганський державний медичний 

університет» у 2018 році проводився згідно з ліцензією ЛВ № 00013-000499 

від 03.02.2017 р. та сертифікатами про акредитацію спеціальностей: НД 3 
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№1385470 від 26.04.2017 р. – «Лікувальна справа», НД 3 №1385472 від 

26.04.2017 р. – «Педіатрія», УД №13001114 від 13.12.2017 р. – «Фармація», 

УД №13001112 від 13.12.2017 р. – «Стоматологія», НД 4 №1385471 від 

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

«Педіатрія». 

 

Таблиця ІІ.1. Контингент студентів ДЗ «ЛДМУ» на 01.01.2018 р.  

Денне відділення 

Курс 

Усього 

«Медицина» 
«Лікувальна 

справа» 
«Педіатрія» «Стоматологія» 

«Фармація, 

промислова 

фармація» 

Усього 

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 

Усього 286 214 44 82 16 642 

 

Таблиця ІІ.2. Контингент студентів ДЗ «ЛДМУ» на 01.01.2018 р.  

Заочне відділення 

Курс 
Усього 

"Фармація, промислова фармація", «Фармація» Усього 

I 110 110 

II 122 122 

III 35 35 

IV 16 16 

V 12 12 

VI 5 5 

Усього 300 300 

 

Таблиця ІІ.3. Контингент студентів ДЗ «ЛДМУ» на 01.01.2019 р.  

Денне відділення 

Курс 

Усього 

«Медицина» 
«Лікувальна 

справа» 
«Педіатрія» «Стоматологія» 

«Фармація, 

промислова 

фармація» 

Усього 

I 56   4 15 42 117 

II 104   21 17 7 149 

III 157  - 26 19 202 

IV   113 4 9 4 130 

V   67 7 17   91 

VI   63 3     66 

Усього 317 243 39 84 72 755 
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Таблиця ІІ.4. Контингент студентів ДЗ «ЛДМУ» на 01.01.2019 р.  

Заочне відділення 

 

Курс 
Усього 

"Фармація, промислова фармація", «Фармація» Усього 

I 106 106 

II 119 119 

III 98 98 

IV 40 40 

V 16 16 

VI 7 7 

Усього 386 386 

 

У ДЗ «ЛДМУ» на початок 2018 року навчалося на денному відділенні:  

- вітчизняних студентів –467, іноземних громадян –82;  

- на заочному відділенні вітчизняних студентів –188, іноземних 

громадян – 1. 

На кінець 2018 року у ДЗ «ЛДМУ» навчалося на денному відділенні:  

- вітчизняних студентів – 561, іноземних громадян – 198;  

- на заочному відділенні вітчизняних студентів – 382, іноземних 

громадян – 4. 

 

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Протягом 2018 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 2018 році на медичному факультеті навчалися студенти шести курсів 

денного відділення. Контингент студентів медичного факультету у 2018 році 

складав: на початок року за спеціальністю «Медицина» – 286 студентів; 

«Лікувальна справа» – 214 студентів; за спеціальністю «Педіатрія» – 44 

студенти; за спеціальністю «Стоматологія» – 82 студенти.  

На кінець року контингент студентів складав 506 студентів: за 

спеціальністю «Медицина» – 273 студенти; «Лікувальна справа» – 150 

студентів; за спеціальністю «Педіатрія» – 39 студентів; за спеціальністю 

«Стоматологія» – 44 студенти. 

Протягом 2018 року було відраховано за власним бажанням – 21 

студент, через академічну неуспішність – 38 студентів, через порушення 

навчальної дисципліни – 19 студентів; поновлено – 50 студентів.  

Інтегровані ліцензійні іспити КРОК є невід’ємною частиною 

навчального плану підготовки спеціаліста (магістра). Рівень роботи 

професорсько-викладацького колективу медичного факультету у напрямку 

підготовки студентів до складання КРОК є задовільним. 
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Іспитам КРОК передували, так звані ректорські зрізи, що проводилися 

деканатом медичного факультету. За їх результатами визначалися студенти з 

«групи ризику». Зі студентами даної групи на кафедрах факультету протягом 

року проводились додаткові заняття у вигляді лекцій та тестів в моделі КРОК. 

Виходячи з результатів складання ліцензійних інтегрованих іспитів 

«КРОК 1, 2» можна сказати наступне: в 2018 році як вітчизняні, так і 

англомовні студенти складають іспит практично на рівні 2017 року. 

Найкращий результат студенти демонструють з дисциплін «Гігієна та 

екологія» та «Мікробіологія, вірусологія та імунологія».  

За результатами складання «КРОК 2 – ЗЛП» заклад вищої освіти 

посідає 11 рейтингову позицію в Україні. 

На 1-6 курсах медичного факультету (спеціальності «Лікувальна 

справа» та «Педіатрія») (осінній семестр) студентами завершено вивчення 45 

дисциплін, на 1-5 курсах медичного факультету (спеціальність 

«Стоматологія») завершено вивчення 35 дисциплін.  

Аналізуючи результати зимової екзаменаційної сесії 2018 року можна 

зробити наступні висновки. У цілому на факультеті відсоток абсолютної 

успішності в реалізації студентами навчальних планів та робочих програм із 

дисциплін склав 100 %. Якісна успішність на медичному факультеті 

дорівнювала 62,9 %.  

На 1-6 курсах медичного факультету (спеціальності «Лікувальна 

справа» та «Педіатрія») (весняний семестр) завершено вивчення 45 

дисциплін, на 1-5 курсах медичного факультету (спеціальність 

«Стоматологія») – 41 дисципліна.  

Аналізуючи результати літньої екзаменаційної сесії 2018 року можна 

зробити наступні висновки. У цілому на факультеті відсоток абсолютної 

успішності в реалізації студентами навчальних планів та робочих програм із 

дисциплін склав 85,6%. Якісна успішність на медичному факультеті 

дорівнювала 57,2 %.  

У цілому на факультеті відсоток абсолютної успішності в реалізації 

студентами навчальних планів та робочих програм із дисциплін за 2018 рік 

склав 92,8 %. Порівняно з 2017 роком абсолютна успішність майже не 

змінилася. Відсоток якісної успішності студентів склав 60,1 %. Порівняно з 

2017 роком (57,5 %) якісна успішність також майже не змінилась. 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Робота деканату була спрямована на реалізацію освітньо-професійної 

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

здоров’я». Протягом 2018 року було виконано сукупність норм для 

підготовки спеціалістів за фахом 7.12020101 «Фармація» та магістрів за 

фахом 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація» МОЗ України. 

Приділялась увага якості та показникам навчання, успішності студентів 

факультету. 
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Деканат протягом всього навчального року вів плідну співпрацю з 

кафедрами стосовно підготовки до ліцензійного інтегрованого 

іспиту  «Крок1. Фармація» на 3 курсі. З дисциплін, які входили до цього 

іспиту, систематично проводились додаткові та тренінгові заняття для більш 

ефективного засвоєння навчального матеріалу та успішної здачі іспиту, що 

свідчить досить високий отриманий результат деяких студентів денного 

відділення. 

Денне відділення. 

З січня 2018 року на фармацевтичному факультеті на денному 

відділенні навчалися студенти трьох, а з вересня чотирьох курсів. 

Контингент студентів у 2018 році складав: на початок року – 16 студентів, з 

них на 1 курсі – 5 студентів, на 2 курсі – 6 студентів, на 3 курсі – 5 студентів; 

на кінець року – 55 студентів, з них на 1 курсі – 41 студентів, на 2 курсі – 6 

студентів, на 3 курсі – 5 студентів, на 4 курсі – 3 студенти. 

Протягом року на денному відділенні було відраховано - 3 студенти: з 1 

курсу - 1 студента (за власним бажанням), з 3 курсу – 2 студенти (за 

невиконання вимог навчального плану (повторне не складання ліцензійного 

інтегрованого іспиту «Крок1. Фармація»). 

На початку 2018-2019 н.р. з денного відділення на заочне було 

переведено - 2 студенти з 2 курсу та з заочного на денне - 1 студента з 1 

курсу. 

Поновлено протягом 2018 року - 2 студенти на 2 курс. 

Аналізуючи результати осіннього семестру 2018 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 58,45%. Порівняно з минулим 2017 роком абсолютний показник 

успішності не змінився. Проте відсоток якісної успішності дещо знизився 

(62,35%). 

Аналізуючи результати весняного семестру 2018 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 57,74%. Порівняно з минулим 2017 роком абсолютний показник 

успішності не змінився. Проте відсоток якісної успішності суттєво знизився 

(68,93%). 

Після успішної здачі підсумкових модульних контролів та заліків 

студенти 3 курсу (5 студентів) складали ліцензійний інтегрований іспит 

«Крок1.Фармація», який відбувся 22 червня 2018 року. Іспит склали 3 

студенти (60%). 

Заочне відділення. 

У 2018 році на фармацевтичному факультеті на заочному відділенні 

навчалися студенти шести курсів. Контингент студентів у 2018 році складав: 

на початок 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 – 
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12 студентів, на 6 курсі – 5 студентів; на кінець року – 382 студенти, з них на 

1 курсі – 105 студентів, на 2 курсі – 119 студентів, на 3 курсі – 97 студентів, 

на 4 курсі – 39 студентів, на 5 курсі – 16 студентів, на 6 курсі – 6 студентів. 

Протягом року на заочному відділенні було відраховано - 20 студентів, 

з них: з 1 курсу - 16 студентів (13 студентів - за власним бажанням, 3 

студенти – за невиконання вимог навчального плану), з 2 курсу – 4 студенти 

(3 студенти - за власним бажанням, 1 студент – за невиконання вимог 

навчального плану). 

Поновлено протягом 2018 року – 17 студентів, з них на 2 курс - 13 

студентів (в тому числі 4 студенти – повернення з академічної відпустки), на 

3 курс – 1 студент, на 4 курс – 2 студенти, на 6 курс – 1 студент. 

У серпні, жовтні та листопаді 2018 року з медичного на 

фармацевтичний факультет було переведено 3 студенти (на 2 курс - 2 

студенти, на 3 курс – 1 студент). 

В осінньому семестрі відбувся випуск студентів заочного відділення 5 

курсу з терміном навчання 4,5 роки (на базі фармацевтичної середньої освіти, 

6 курсу з терміном навчання 5,5 роки (на базі школи і неспеціалізованих 

навчальних закладів) – 5 студентів. Дипломи спеціаліста (без відзнаки) та 

кваліфікацію провізор отримали 10 студентів. 

У весняному семестрі відбувся випуск студентів заочного відділення  2 

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

фармацевтичних препаратів») – 21 студент, 5 курсу з терміном навчання 5,0 

років (на базі середньої медичної освіти) – 2 студенти. Дипломи спеціаліста 

(без відзнаки) та кваліфікацію провізор отримали 23 студенти. 

Аналізуючи результати зимової навчально-екзаменаційної сесії 2018 

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 62,76%. 

Порівняно з минулим 2017 роком абсолютний показник успішності не 

змінився. Також відсоток якісної успішності практично не змінився (63,82%). 

Аналізуючи результати літньої навчально-екзаменаційної сесії 2018 

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 63,47%. 

Порівняно з минулим 2017 роком абсолютний показник успішності не 

змінився. Проте відсоток якісної успішності  суттєво збільшився (56,41%). 

Після успішного завершення весняної сесії студенти 3 курсу (27 

студентів) та 4 курсу (6 студентів) складали ліцензійний інтегрований іспит 

«Крок1.Фармація (пілот)», який відбувся 22 червня 2018 року. Іспит склали 

12 студентів (36,36%). 

 

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА 

 

Післядипломна освіта у ДЗ «Луганський державний медичний 

університет» здійснюється згідно ліцензії МОН України наказ МОН України 
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№ 2117 л 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; 

- 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 (тривалість 1 місяць). 

 

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 13 кафедрах на 

циклах тематичного удосконалення, стажування, вторинної спеціалізації та 

передатестаційних циклах. 

Всього пройшли навчання 494 лікарів-курсантів, із них за рахунок 

бюджету – 98 осіб. 

У 2017 р. пройшли передатестаційні цикли 236 лікарів (з них за 

контрактом – 178) 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 48 лікарів-

спеціалістів. 

На циклах вторинної спеціалізації пройшли навчання та отримали 

сертифікати лікаря-спеціаліста 55 фахівців (з них за контрактом – 36 осіб). 

Цикли тематичного удосконалення закінчили та отримали 

посвідчення  155 фахівців (з них за контрактом – 144) лікувально-

профілактичних закладів Луганської області. 

Робота факультету післядипломної освіти отримує схвальні відгуки від 

спеціалістів лікувальних установ Луганської області. 
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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 2017–2018 н. р. було залучено 116 викладачів: 

14 професорів, 24 доцентів, 78 асистентів. 

Підготовку в інтернатурі з 01.09.2017 р. розпочали 70 інтернів, із них 

51 навчалися за рахунок бюджету, а 19 – на умовах контракту. Всього на 

2017-2018 н.р. в інтернатурі навчалися 116 інтернів. 

З 01.09.2018 р. у ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

підготовку в інтернатурі розпочали 83 інтерна, із них за бюджетом – 40 та за 

контрактом – 43. На початок 2018-2019 н.р. навчання в інтернатурі 

здійснювали 151 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 інтегрованого ліцензійного іспиту «КРОК-3» у інтернів 

відбулося 27 березня 2018 року. 57 лікарів-інтернів складали «Крок-3. 

Загальна лікарська підготовка» та 6 інтернів – «Крок-3. Стоматологія» з 

прохідним рівнем правильних відповідей на рівні 70,5%. Не склали іспит 7 

інтернів (12,3%) за програмою «Загальна лікарська підготовка» та 2 інтерна 

(33,3 %) за програмою «Стоматологія».  

Порівняно з минулим роком кількість інтернів зросла, але все ще у 

групах за окремими спеціальностями досить мала, що ускладнює 

порівняльний аналіз роботи окремих кафедр. Тим не менш, можна відзначити 

високі успіхи інтернів, що навчаються на кафедрах акушерства і гінекології, 

хірургії, анестезіології, реаніматології та невідкладних станів. Найгірші 

результати у інтернів кафедри офтальмології (не склала іспит 1 особа), 

кафедри терапії ФПО (не склала іспит 1 особа). 

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

77,3 %, «КРОК-3. Стоматологія» – 76,1 %. 

Перескладання «КРОК-3» відбулося на базі Київського медичного 

університету у м. Київ 06.11.2018 року, де з дев’яти інтернів іспит склали 
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чотири інтерна за програмою «Загальна лікарська підготовка» та два інтерна 

за програмою «Стоматологія». 

Державну атестацію на звання лікаря – спеціаліста успішно пройшли 

45 інтернів. 
Серед лікарів, що отримали сертифікат лікаря – спеціаліста, навчались 

за рахунок бюджету – 232 особи, за рахунок не бюджетних коштів – 13 осіб. 

Державну атестацію на оцінку «відмінно» склали 15 осіб, «добре» – 28 

осіб, «задовільно» – 2 особа. 

Проведення систематичної роботи з питань працевлаштування 

випускників університету включає в себе: 

– налагодження співпраці з державною службою зайнятості, 

лікувальними установами, аптеками, Департаментом охорони здоров’я 

Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та Комунальною 

установою «Фармація»; 

– вивчення постійного попиту і пропонування на ринку праці медичних 

і фармацевтичних працівників; 

– 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. 

 

Виховна робота 

У ДЗ «Луганський державний медичний університет» ефективно 

функціонує система виховної роботи зі студентською молоддю, зосереджена 

на формуванні особистості як частини суспільства з високим ступенем 

мобільності, готовністю до модифікації, відкритістю до сприйняття інновацій 

тощо.  

Для координації та забезпечення системності виховних заходів та 

оперативного вирішення нагальних питань виховної спрямованості в ДЗ 

«Луганський державний медичний університет» були створені та успішно 

функціонують Координаційна рада з виховної роботи та соціального 

розвитку, Центр культури та дозвілля ДЗ «ЛДМУ», профспілкова організація 

студентів ДЗ «ЛДМУ», Рада студентського самоврядування, Студентське 

наукове товариство.  

Пріоритетними напрямами у виховній роботі університету є 

національно-патріотичне, професійне виховання та формування наукового 

світогляду, фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

студентської молоді.  

Усі учасники виховного процесу беруть активну участь у 

всеукраїнських, регіональних та університетських заходах 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; 
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робота серед студентів гуртожитку). Серед них: проведення Всеукраїнського 

диктанту національної єдності; акція «Голуб миру» та флешмоб «Моє мирне 

місто»; зустріч у поетичній вітальні, присвячена Всесвітньому дню поезії: 

«Муза у білому халаті»; участь у ХХІІ обласному фестивалі національно 

етнічних культур «Сузір’я злагоди»; участь у флешмобі до Дня вишиванки; 

організація та проведення заходів вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні 

«На варті неба»; проведення акції «Вітамін С для Героїв»; участь та перемога 

(І місце) у Всеукраїнському етапі конкурсу імені Марії Фішер-Слиж 

«Змагаймося за нове життя!», присвяченого Лесі Українці; пісенний марафон 

«На клавішах пам’яті»; проведення заходів з нагоди відзначення Дня Європи 

в Україні та проведення Євротижня у ДЗ «ЛДМУ»; марафон-читання творів 

Т. Шевченка «Ну що б, здавалося, слова…» та драматична постановка за 

поемою-містерією «Великий льох» тощо. 

Важливою ланкою зазначеної системи є якісна робота 

університетського сайту та висвітлення на його шпальтах інформації щодо 

всіх проведених заходів (http://lsmu.edu.ua/novini2019.php, 

http://lsmu.edu.ua/ziznst2019.php ). 

Отже, виховна робота в ДЗ «Луганський державний медичний 

університет» протягом звітного періоду мала системний наскрізний характер, 

проводилася постійно та на належному рівні.  

 

Організація та науково-методичне забезпечення навчально-виховного 

процесу на додипломному та післядипломному етапах освіти 
 

Організація та керівництво навчально-методичною діяльністю 

університету здійснюється Центральною координаційною методичною 

комісією (ЦКМК) та цикловими комісіями (ЦМК) відповідних факультетів. 

Пріоритетними завданнями діяльності ЦКМК та ЦМК є: контроль навчально-

методичного забезпечення навчального процесу, вдосконалення процесу 

планування методичної та видавничої діяльності факультетів, кафедр 

університету, консультування викладачів щодо створення та впровадження в 

освітній процес навчально-методичних розробок, а також вирішення питань, 

пов’язаних із впровадженням освітніх інновацій. 

Вченою радою університету, навчально-методичним відділом, 

Центральною координаційною методичною комісією методичними радами 

факультетів, колективами кафедр з метою успішної реалізації основних 

завдань з підготовки медичних кадрів на додипломному етапі було створено 

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 
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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 внутрішньо університетських форм 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з психолого-

педагогічної підготовки, реалізація основних напрямів щодо підготовки 

випускників та випускаючих кафедр до випускних іспитів у 2018 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 навчально-методичної 

літератури, рукописів підручників та посібників, їх відповідності змісту 

навчальних планів, галузевим стандартам освіти і вимогам МОН та МОЗ 

України. 

У роботі зі створення якісного навчально-методичного супроводу були 

задіяні всі організаційно-методичні ресурси університету, зокрема, було 

вдосконалено, структуровано розташування навчально-методичних 

комплексів дисциплін на сайті університету. Особлива увага приділялась 

розробці нових та удосконаленні наявних методичних документів з 

дисциплін,  що входять до ЄДКІ. Розширено 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 926 

примірників медичної науково-навчальної та довідкової літератури. 

У 2018 році фонд наукової літератури бібліотеки поповнився: 

- Автореферати дисертацій інших ЗВО – 68 прим.  

- Монографії - 10 прим. 

- Методичні рекомендації – 34 прим. 

Протягом 2018 року до бібліотеки надійшло 345 одиниць періодичних 

видань.  

Відповідно до Положення про оцінювання залишкових знань студентів 

ДЗ «ЛДМУ» у формі комплексних контрольних робіт з навчальних 

дисциплін та Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої 

освіти, в університеті здійснювався багаторівневий контроль якості 

підготовки студентів шляхом впровадження ефективної системи освітнього 

моніторингу, орієнтованого на систематичну діагностику і оцінку якості 

результатів освітньої діяльності. Акцент було зроблено на об'єктивності, 

повноті, систематичності і оперативності результатів моніторингу як 

необхідних умовах для підготовки, прийняття та реалізації управлінських 
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рішень, а також своєчасного проведення роботи з удосконалення освітніх 

програм і навчальних дисциплін в університеті. 

В цілому рівень організації та науково-методичного забезпечення 

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

виконує всі програмні заходи.  

Пропозиції. З метою повноцінного забезпечення навчального процесу 

інформаційними джерелами, необхідно розширювати університетський 

бібліотечний фонд. 

 

РОЗДІЛ ІV. 

Лікувально-профілактична робота 

 

Лікувальна - профілактична діяльність разом з навчальною, науковою 

та виховною роботою у 2017–2018 н. р. була спрямована перш за все 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, головною метою яких є забезпечення 

стабільного функціонування сфери охорони здоров’я та визначення 

перспективних напрямів розвитку галузі, підвищення якості та забезпечення 

доступності населення лікувально-профілактичною допомогою.  

У своїй роботі фахівці клінічних кафедр університету керуються цілою 

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 15 клінічних кафедрах, які 

розміщуються на базах лікувально – профілактичних закладів мм. 

Сєверодонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінського, Сватівського та 

Старобільського районів (ІV.1. Характеристика розташування клінічних 

кафедр). Укладено 23 договори про співпрацю з базовими лікувально-

профілактичними закладами, в яких відображені закріплені за клінічними 

кафедрами приміщення та їх площа.  
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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 

Загальн

а 

площа, 

яку 

займаю

ть 

клінічні 

кафедри 

(м2) 

Лікувальні заклади 

обласного 

підпорядкування 

12 - - 2145 635 

Лікувальні заклади 

міського 

підпорядкування 

9 - - 2390 980 

Інститути НАМН 

України 
- - - - - 

Відомчі лікувальні 

заклади 
- - - - - 

Приватні медичні 

центри 
2 - - - 120 

Усього 23  15 4535 1735 

 

На базах клінічних кафедр лікувальну роботу виконують 74 

співробітників. Клінічні кафедри університету укомплектовано 

висококваліфікованими фахівцями. Так, вищу категорію мають 40 викладачів 

(54,1%), першу - 11 (15,0%), другу - 6 (8,11%), стаж до 5 років мають 14 

співробітників (19,0%). 

У 2018 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., доц. Можаєв Євген Олексійович – дитяча хірургія. 
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Фахівцями клінічних кафедр університету виконується значний обсяг 

діагностичної, лікувальної та профілактичної роботи на Луганщині. 

Завданням співробітників клінічних кафедр університету є розробка, 

розвиток сучасних лікувально-діагностичних методик, удосконалення 

пріоритетних напрямків та впровадження їх в клінічну практику. 
 

Таблиця ІV.2. Кількість співробітників університету, причетних до 

лікувальної роботи. 

Кількість співробітників клінічних кафедр та університетських 

клінік, причетних до лікувальної роботи 

74 

Професорсько-викладацький склад клінічних кафедр: 77 

- Професори 9 

- Доценти 22 

- Асистенти 46 

Кількість осіб із числа професорсько-викладацького складу, які 

мають певні кваліфікаційні категорії: 

 

- Усього 60 

- у т. ч. вищу 40 

- першу 11 

- другу 

- спеціаліст 

6 

3 
 

Загальна кількість оперативних  втручань, проведених науково-

педагогічними працівниками клінічних кафедр, де проводяться оперативні 

втручання за минулий 2017-2018 навчальний рік складає 2242.  

Важливим розділом спільної лікувально-профілактичної роботи 

клініцистів університету та лікарів практичної охорони здоров’я є 

консультативна та науково-методична робота у лікувально-профілактичних 

закладах. 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  19548  хворих. (табл.ІV.3.). 
 

Таблиця ІV.3. Основні показники лікувальної роботи ДЗ «ЛДМУ» у 

2014/2015 – 2015/2016 н. р. – 2016/2017 н.р.- 2017/2018н.р 
 

Показники Навчальні роки  

 
2014–2015 

2015–

2016 

2016 - 

2017 

2017-

2018 

Проліковано хворих - - 14444 16341 

Виконано: - 1333 4244 2177 

оперативних втручань 1793 - 2560 2242 

асистенцій - 196 659 598 

анестезії - - 917 - 

проведено пологів - - 108 96 
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Проконсультовано хворих 

Всього: 

8138 5901 23722 19548 

у стаціонарах - - 12367 8162 

у поліклініках - - 9327 11067 

у районах області та інших 

лікувально- профілактичних 

закладах міста 

- - 2029 1217 

Виконано чергувань по 

стаціонару 

- - 819 337 

Виконано чергувань по 

санавіації 

- - 713 107 

Кількість здійснених 

викликів по санітарної 

авіації. 

- - 292 242 

Виконано чергувань по 

приймальному відділенню 

- - - 51 

Рецензування історій 

пологів, судових експертиз 

- - - 20 

 

Кількість оперативних втручань, проведених науково-педагогічними 

працівниками клінічних кафедр із числа професорсько-викладацького складу 

у розрізі кожної клінічної кафедри, де повинні проводитись оперативні 

втручання та їх загальна сума. ( табл. ІV.4.) 

 

Таблиця ІV.4. Кількість оперативних втручань, проведених 

науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр із числа 

професорсько-викладацького складу. 
 

№ Назва кафедри Кількість  

оперативних 

втручань 

1 хірургії та хірургії ФПО 533 

2 загальної хірургії, топографічної анатомії з 

оперативною хірургією 

216 

3 урології, онкології, радіології, трансфузіології з 

офтальмологією та оториноларингологією 

196 

4 анестезіології, реаніматології та невідкладних станів - 

5 нейрохірургії, травматології та ортопедії з ЛФК 554 

6 неврології, психіатрії та наркології - 

7 внутрішньої медицини з основами кардіології,  

пульмонології та ендокринології 

- 

8 педіатрії з дитячими інфекціями - 

9 стоматології 244 

10 акушерства та гінекології 222 

96 (пологів) 
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11 терапії ФПО - 

12 внутрішньої медицини з  інфекційними хворобами, з 

епідеміологією, дерматовенерологією 

- 

13 фармакології, клінічної фармакології та клінічної 

фармації 

- 

14 патологічної морфології, судової медицини з медичним 

законодавством 

176 

15 сімейної, соціальної, військової медицини та організації 

охорони здоров’я 

5 

Кількість проведених консультацій науково-педагогічними 

працівниками клінічних кафедр, які здійснюють консультативну роботу 

(табл. ІV.5.) 

 

Таблиця ІV.5. Кількість проведених консультацій науково-

педагогічними працівниками клінічних кафедр, які здійснюють 

консультативну роботу 

№ Назва кафедри Кількість 

проведених 

консультацій 

1. хірургії та хірургії ФПО 2667 

2. загальної хірургії, топографічної анатомії 

з оперативною хірургією 

2208 

3. урології, онкології, радіології, трансфузіології з 

офтальмологією та оториноларингологією 

1644 

4. анестезіології, реаніматології та невідкладних станів 524 

5. нейрохірургії, травматології та ортопедії з ЛФК 1548 

6. неврології, психіатрії та наркології 1810 

7. внутрішньої медицини з основами кардіології, 

пульмонології та ендокринології 

2042 

8. педіатрії з дитячими інфекціями 903 

9. стоматології 200 

10. акушерства та гінекології 1861 

11. терапії ФПО 1197 

12 внутрішньої медицини з  інфекційними хворобами, 

з епідеміологією, дерматовенерологією 

1512 

13 фармакології, клінічної фармакології та клінічної 

фармації 

76 

14 патологічної морфології, судової медицини з 

медичним законодавством 

33 

15 сімейної, соціальної, військової медицини та 

організації охорони здоров’я 

1323 

 

Клініцистами університету була проведена велика інформаційно-

просвітницька робота, яка спрямована на підвищення обізнаності та 
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компетентності громадян щодо діяльності системи охорони громадського 

здоров’я Луганської області. З метою зменшення рівнів смертності та 

захворюваності, пов’язаних з неінфекційними захворюваннями та 

впровадження заходів, спрямованих на боротьбу з основною «четвіркою 

факторів ризику» – тютюнопалінням, зловживанням алкоголем, нездоровим 

харчуванням та низькою фізичною активністю науковці університету взяли 

участь у провадженні в Луганській області пілотного проекту згідно з 

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».  

Клініцистами університету розроблено та затверджено розпорядженнями 

губернатора 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 є авторами та ведучими постійно діючої 

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

за 12 місяців. вийшло 26 передач, вони постійно повторюються. 

Хочеться відзначити численні сучасні  нововведення з лікувально-

профілактичній роботі клінічними кафедрами, проведення майстер-класів, 

докладів на конференціях за фахом ( табл. ІV.6.) 
 

Таблиця ІV.6. Кількість нововведень з лікувально-профілактичної 

роботи клінічними кафедрами  

Форми впровадження Навчальні роки 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Методичні рекомендації 94 174 271 

Інформаційні листи - 10 3 

Нововведення 

(Реєстр галузевих нововведень) 

1 8 3 

Докладів на конференціях за фахом - - 19 

Проведено майстер-класів - - 3 
 

Науково-педагогічні працівники клінічних кафедр університету беруть 

участь у наданні медичної допомоги учасникам бойових дій із зони 
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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. 

Створена та запущена престижна і потужна університетська клініка 

«Луганський обласний наркологічний диспансер», у якій фахівці 

університету надають високоспеціалізовану лікувально-профілактичну 

допомогу, консультативну допомогу іншим лікувально-профілактичним 

закладам регіону, забезпечують підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації медичних працівників за стандартами вищої освіти, створюють 

умови для проведення наукових досліджень, здійснюють апробацію та 

впровадження нових медичних технологій та ін. 

Визначаючи позитивні моменти лікувальної роботи у напрямку 

покращення надання спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги 

населенню за цей період,  хотілося б відзначити, що колективами клінічних 

кафедр та іншими функціональними підрозділами клінічного профілю 

проведена кропітка лікувальна, консультативна, організаційно-методична, 

профілактична, санітарно-просвітницька, волонтерська робота з 

різноманітними аспектами медичної діяльності, а також заходи з підготовки 

та перепідготовки медичних кадрів. 

Це результат наполегливої, постійної високопрофесійної діяльності 

кожного члена кафедрального колективу, здійснюваної у важких умовах 

фінансової, соціально-політичної та військової ситуації у регіоні. 

 



26 

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. 

Університет активно співпрацює з Государственным Университетом 

Медицины и Фармации им. Николае Тестемицану (г. Кишенев, Республика 

Молдова) та David Tvildiani Medical University (Tbilisi, Georgia), з якими 

укладено договори про співпрацю.  
 

Підготовка іноземних громадян. 

У 2017-2018 навчальному році на медичному та фармацевтичному 

факультетах університету з підготовки іноземних громадян навчалися 

студенти шести курсів очної (денної) та заочної форм навчання. 
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Робота факультетів, на яких здійснюються підготовки іноземних 

громадян, була спрямована 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 

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

«Медицина», 226 – «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація». 

Загалом, за 2018 рік, до Державного закладу «Луганський державний 

медичний університет» було зараховано 195 іноземних громадян, з них: 

- за спеціальностями «Медицина», «Лікувальна справа» - 132 студента;  

- за спеціальністю «Стоматологія» - 36 студентів; 

- за спеціальностями «Фармація» та «Фармація, промислова фармація» - 

27 студентів. 

В 2018 році повністю виконали усі вимоги освітньо-професійної 

програми повної вищої медичної освіти за кваліфікаційним рівнем: 

1. «Спеціаліст», напряму підготовки 1201 «Медицина», спеціальності 

7.12010005 «Стоматологія» та отримали дипломи про вищу освіту: 

 - 9 іноземних студентів. 

2. «Спеціаліст», напряму підготовки 1201 «Медицина», спеціальності 

7.12010001 «Лікувальна справа» та отримали дипломи про вищу освіту: 

 - 49 іноземних студентів.    

3. Клінічна ординатура - 3 іноземних громадянина. 

Так само, в Університеті навчалися іноземні громадяни, які 

потребували мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня освіти. 

Вони зараховувалися на підготовче відділення. Навчання на підготовчому 

відділенні здійснювалося за денною формою за відповідними навчальними 

програмами. 

Значна увага приділялась залученню іноземних громадян на навчання, 

підвищенню якості навчання, успішності студентів факультету та 

покращенню показників.  

У ДЗ «ЛДМУ» 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 та Гана. 

Випускники Університету, які зараз живуть і працюють за кордоном, 

демонструють високий рівень отриманої ними у ДЗ «ЛДМУ» фахової 

підготовки, що, у свою чергу, сприяє зростанню кількості іноземних 

студентів.  

Міжнародна діяльність Університету спрямована на подальшу 

інтеграцію в європейські, світові медичні та освітні сфери з метою вивчення 

та впровадження передового досвіду в галузі вищої медичної освіти, 

розвитку наукових досліджень, пропаганди досягнень Університету у світі. 
 

Участь співробітників університету у міжнародних конференціях. 
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Значна кількість співробітників університету, протягом 2018 року, 

прийняли участь у міжнародних конференціях, а саме: 

- Міжнародна наукова-практична конференція «Співпраця Україна-

Словаччина» під егідою НАТО (Кошице , Словаччина ); 

- Конференція СНІД-2018 (Амстердам, Нідерланди); 

- Конференція здоров'я WEB - саміт (Лісабон, Португалія); 

- Міжнародна конференція «Innovative approaches to the development of 

science» (Дублін, Ірландія); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Науковий та 

інноваційний потенціал сьогодення» (Ополе, Польща ); 

- Республіканська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Перспективи розробки та впровадження лікарських засобів на основі 

сировини вітчизняного та зарубіжного походження» (Душанбе, 

Таджикистан); 

- 3-тя Міжнародна молодіжна конференція «Перспективи науки і 

освіти» (Нью-Йорк, США); 

- Міжнародна стоматологічна конференція: «Contemporary treatment of 

atrophic posterior maxilla: maxillary sinus surgery and alternative treatments» 

(Комо, Італія); 

- 6-а Міжнародна конференція, Accent Graphics Communications & 

Publishing (Гамільтон, Канада); 

- 26-й Міжнародний конгрес Європейської асоціації ендоскопічної 

хірургії, (Лондон, Великобританія); 

- Міжнародна наукова конференція «Східноєвропейські дослідження: 

економіка, освіта та право» (Бургас, Болгарія); 

- Міжнародна наукова конференція «Східноєвропейські студії: 

економіка, освіта та право (Бургас, Болгарія); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Транснаціональний 

розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації» (Бургас, 

Болгарія); 

- Науково-практична конференція «Сучасні погляди на актуальні 

питання експериментальної та практичної медицини» (Бургас, Болгарія); 

- Конгрес Німецького Офтальмологічного суспільства DOG-116 ( Бонд, 

Німеччина); 

- Конференція офтальмологів (Алма-Ата, Казахстан); 

- Семінар «Синдром сухого глаза» ( Тбілісі, Грузія); 

- Семінар «Синдром сухого глаза» ( Єреван, Арменія) і в багатьох 

інших. 

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.; 
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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.), та 

Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, 

розміщені на офіційній веб-сторінці Міністерства освіти і науки України 

(станом на 26.06.2018 року), за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) «магістр» і 

«доктор філософії», а також 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 2018 році, затверджених Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за 

№ 1397/31265 зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і 

науки № 409 від 23.04.2018 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції 

України 17 травня 2018 р. за № 600/32052 «Про затвердження Змін до Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 

2017 року № 1378, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 

листопада 2017 року за № 1397/31265. 

Варто підкреслити, що приймальна комісія працювала (наказ ректора 

№ 06/28 від 04.12.2017 р., наказ ректора № 16-03/3 від 12.06.2018 р.)  

відповідно 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. зі змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки від 06.06.2016 № 622 

та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 р. за 

№860/28990, а також зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 

освіти і науки від 02.07.2016  № 755 та зареєстрованими в Міністерстві 

юстиції України 07 липня 2016 р. за № 928/29058 та зі змінами, внесеними 

згідно з Наказом Міністерства освіти і науки від 13.10.2017 № 1378 в редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України 23.04.2018 № 409. 
 

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.  

Кількість місць ліцензійного обсягу прийому на навчання становить: 

• за спеціальністю 222 «Медицина» - 1000 осіб  

 ( з них 460 осіб – іноземці); 

• за спеціальністю 228 «Педіатрія» - 50 осіб; 

• за спеціальністю 221 «Стоматологія» - 160 осіб   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0600-18/paran5#n5
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 (з них 40 осіб – іноземці); 

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

 (денна форма навчання, з них 15 осіб - іноземці) і  

125 осіб (заочна форма навчання, з них 4 особи – іноземці). 

За наказом МОН України з 19 червня 2017 р. та зі змінами до нього 

затвердженими наказом МОН України 238 від 7.03.2018 р., зареєстрованому 

в міністерстві юстиції України 03.04.2018 за номером 394/31846 на базі 

приймальної комісії ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

продовжує 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 2018 році. Центр 

працює з 4.06.2018 до 28 вересня 2018 року. 

Необхідно зазначити, що обсяг державного замовлення у 2018 році 

склав: 108 місць за спеціальністю 222 «Медицина», 30 місця на спеціальність 

228 «Педіатрія» і 4 місця – 221 «Стоматологія», відповідно.  

Так, усього за результатами конкурсу у ДЗ «Луганський державний 

медичний університет» було подано 631 заяви на місця різних форм 

фінансування. На конкурс за спеціальністю 222 «Медицина» було подано 181 

заяв, спеціальністю 228 «Педіатрія»  - 48 заяви, спеціальністю 

221«Стоматологія» – 71 заява. Кількість заяв на навчання на другий курс за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб за спеціальністю 

222«Медицина» склав 56. На спеціальність 226 «Фармація, промислова 

фармація» місця державного замовлення не надавались. На навчання за 

рахунок коштів фізичних і юридичних осіб було подано 124 та 134 заяви на 

денну та заочну форми навчання, відповідно. 

Варто підкреслити, що на навчання за рахунок держбюджету у 2018 

році прийнято 3 особи з числа дітей-сиріт, 1 дитина-інвалід, 20 осіб із зони 

проведення ООС, осіб зі статусом дитини, постраждалої внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС не було , 2 особи із сімей батьків-шахтарів. В межах 

встановлених квот на навчання прийнята 3 особи з квотою-1 (дитина, 

позбавлена батьківського піклування). 

Загалом, за допомогою програми «Донбас-Україна»  до ДЗ 

«Луганський державний медичний університет» було прийнято 38 особи, що 

у двічі перевищує чисельність абітурієнтів порівняно з 2017 роком. 

Необхідно зазначити, що кількість зарахованих вступників до 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» у 2018 році, котрі 

проживають у сільській місцевості становила 1 особа 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. 
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Загальні результати 

За результатами роботи приймальної комісії у 2018 році було прийнято 

на навчання до ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

267 вітчизняних студентів. З них для навчання за держзамовленням – 46 

студентів на 1 курс спеціальність 222 «Медицина», 4 студента на 

спеціальність 228 «Педіатрія», 2 студента на спеціальність 

221 «Стоматологія».  

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

юридичних осіб було зараховано на перший курс навчання 5 осіб. Варто 

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

зараховано 43 абітурієнта. 

За кошти фізичних та юридичних осіб на спеціальність 

221 «Стоматологія» було зараховано 10 осіб, (але 2 абітурієнта було 

переведено на навчання за держзамовленням). На спеціальність 

226 «Фармація, промислова фармація» на денну форму навчання на перший 

курс зарахована 41 особа, на заочну форму – 119 осіб. 

Складна ситуація в регіоні і в Україні в цілому, економічні проблеми, 

встановлення мінімального прохідного балу ЗНО (150 балів) з другого та 

третього конкурсних предметів на медичні спеціальності галузі знань 

22 «Охорона здоров’я» несприятливо відобразилися на вступній кампанії 

2018 року, а саме на головному її показнику – виконанні обсягу державного 

замовлення на рівні 42,6%. 

 

Підготовка до вступної кампанії 2019 року 

У 2018–2019 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 2019 року 

(жовтень 2018 року). Серед його основних пунктів – організація підготовчих 

курсів до вступу в університет, проведення Днів відкритих дверей. З грудня 

2018 р. проводяться профорієнтаційні зустрічі з учнями загальноосвітних 

шкіл районів і міст Луганської області. Планується робота з учнями 

медичних коледжів. Інформація щодо Вступної кампанії – 2019 своєчасно 

буде розміщена на сайті та інформаційних стендах університету. 

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 проведення ООС.  
 

 

 



 

Результати вступної кампанії до ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України  

у 2017 та 2018 роках 
№

 з
/п

 

Спеціальність 

Фіксований 

обсяг прийому 

на місця 

державного 

замовлення  

Зараховано 

на бюджет 

Зараховано на 

контракт 

Зараховано за 

програмою 

«Донбас-

Україна» 

Середній 

конкурсний бал 

рекомендованих на 

зарахування 

2017 рік 

 222 Медицина (магістр) 264 53 17 7 152 

 
221 Стоматологія 

(магістр) 
4 0 12 2 148 

 228 Педіатрія (магістр)  32 22 0 0 149 

 

226 Фармація, 

промислова фармація 

(магістр) 

    117  2 123 

 Усього  300 75 146 11 середнє: 143 

2018 рік 

 222 Медицина (магістр) 108 46 48 16 171 

 221 Стоматологія 

(магістр) 
4 4 8 10 187 

 228 Педіатрія (магістр)  30 4 0 4 176 

 
226 Фармація, 

промислова фармація 

(магістр) 

    160  6  154 

 Усього  142 54 216 36 середнє: 172 



 

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 імплементацію  колективного 

договору. 

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. 

Слід відмітити, що заробітна плата протягом 2018 року виплачувалася 

усім працівникам своєчасно у повному обсязі. 

До ювілейних дат усім працівникам видаються грошові премії у розмірі 

одного посадового окладу 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.  

Усім співробітникам  один раз на рік надається матеріальна допомога 

на оздоровлення у розмірі посадового окладу.  

Співробітникам 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 



34 

проходження медогляду у 2018 році адміністрацією витрачено  5,8 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 2018 року адміністрацією профспілковій 

організації  співробітників було перераховано з спецфонду 52,5 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 2018 році за рахунок коштів профспілкового 

бюджету було надано матеріальну допомогу співробітникам – членам 

профспілки на суму 133,7 тис. грн. 

На проведення профспілковою організацією спільно з адміністрацією 

культурно – виховних  заходів для співробітників університету та їхніх дітей 

витрачено  62,2 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 

Здійснення соціальних захисних заходів щодо студентства має 

особливе значення, оскільки сприяє більш успішному професійному і 

особистісному становленню майбутніх фахівців.  

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.  

Сучасна система соціального захисту і підтримки студентів у ДЗ 

«Луганський державний медичний університет» у повному обсязі 

виконувалася протягом 2018 р.: студенти своєчасно отримували стипендії та 

медичне обслуговування; студентам, які потребували житла, було надано 

кімнати у студентському гуртожитку; було створено оптимальні умови для 

творчості студентів силами колективу Центру культури та дозвілля 

студентів; проводилися різноманітні соціально-профілактичні акції; 

вирішувалися питання працевлаштування випускників. 

Безперечно, ефективність соціального захисту в вузі безпосередньо 

залежить від рівня обізнаності студентів про свої соціальні права. Завдяки 

налагодженому зв’язку між керівництвом університету та студентською 

Профспілковою організацією, було успішно реалізовано весь соціальний 

пакет для студентів, який має змогу надати університет.  

На підставі Плану заходів у Державному закладі «Луганський 

державний медичний університет» на 2018 - 2019 рік (наказ ДЗ «ЛДМУ» № 

36 від 10.04.2018 рік): 



35 

➢ постійно продовжувалась реалізація положень ЗУ «Про 

запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України  від 04.09.2013 

№706 «Питання запобігання та виявлення корупції», наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 31.04.2014р. №531 «Про затвердження плану 

заходів МОЗ України, спрямованих на запобігання та виявлення корупції»; 

➢ постійно проводилась роз’яснювальна робота серед науково – 

педагогічних працівників, співробітників та студентів Університету та 

вживати дієвих заходів щодо неприпустимості такого негативного явища, як 

подарунки від студентів та близьких осіб ( квіти, цукерки, сувеніри тощо); 

➢ вживалися заходи щодо недопущення хабарництва, поборів, 

зловживання службовим становищем співробітниками, науково-

педагогічними працівниками та керівниками всіх підрозділів університету 

(анонімне анкетування студентів, тощо); 

➢ посилився контроль за цільовим використанням бюджетних 

коштів, достовірністю ведення бухгалтерського обліку, збереженням 

державного майна, при здійсненні тендерних закупівель чітко дотримуватися 

норм чинного законодавства, які регламентують зазначену діяльність; 

➢ забезпечувалось дотримання чинного законодавства щодо 

організації та проведення прийому студентів на 1 курс. Проводились 

засідання приймальної комісії з метою ознайомлення та обговорювання 

наказу МОЗ України та ДЗ «ЛДМУ», плану заходів щодо запобігання та 

виявлення корупції. Забезпечувався неупереджений розгляд звернень 

абітурієнтів; 

➢ активізувалась робота органів студентського самоврядування і 

виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції. 

Систематично проводились збори студентського самоврядування 

університету з метою інформування керівництва університету про випадки 

виявлення корупції.  

➢ висвітлювались заходи щодо запобігання діям і злочинним 

проявам та їх виявлення на офіційному сайті університету; 

➢  забезпечувався контроль за щорічним поданням працівниками 

декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. 

Проведення перевірки декларацій на предмет їх своєчасного подання; 

➢  з метою запобігання потенційного конфлікту інтересів, 

продовжується в ДЗ «ЛДМУ» запровадження обмеження спільної роботи 

осіб, які є близькими родичами чи свояками, якщо у зв’язку з виконанням 

трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні 

один одному. 

Зі студентами та робітниками ДЗ «ЛДМУ» були організовані та 

проведені лекції та бесіди присвячені проблемам реалізації, захисту та 

розвитку прав і свобод людини. 

Державний заклад «Луганський державний медичний університет» на 

виконання наказу МОЗ України від 13.05.2017 р. №514 щоквартально до 10 

числа на адресу Міністерства надсилає: 
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-  звіт про судову роботу Державного закладу «Луганський державний 

медичний університет»; 

- Звіт про претензійну роботу Державного закладу «Луганський 

державний медичний університет».  

На протязі 2018 року було п’ять господарських справ про стягнення 

заборгованості за навчання на суму 173,196 тис. грн., які було стягнуті на 

користь ДЗ «ЛДМУ». 

Також, було надіслано 22 претензії на загальну суму 606,229 тис. грн. 

Було погашено у добровільному порядку претензій на суму 394,525 тис. грн. 

За 2018 рік відносно працівників Державного закладу «Луганський 

державний медичний університет» відсутні порушені справи кримінального 

та адміністративного порядку та відносно корупції. 

 

РОЗДІЛ VІІI. 

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність 

 

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  платних 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 2018 

році   23829400,00 грн, що порівняно з попереднім 2017роком–

20273400,00грн., що більше на 15%. Основна частина коштів загального 

фонду була використана на заробітну плату та виплату стипендій. 

Напрями використання загального фонду університету у  2018 р. :, 
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Всього – 21752835,98 грн, а саме: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 16558801,51 грн; 

- компенсація за харчування студентам-сиротам – 150122,50грн; 

- оплата комунальних послуг – 1068446,56 грн;  

- стипендія та інші поточні трансферти – 3965671,20грн. 

- оплату послуг (крім комунальних) – 7904,21 грн; 

- придбання предметів та матеріалів – 1890,00грн. 

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 

2018р. – 800000,00 грн,  що на 56% менше ніж у попередньому 2017 році. 

Виділені кошти  загального фонду було використано на  виплату заробітної 

плати  з нарахуваннями в сумі 785163,59 грн 

Надходження університету за спеціальним фондом за 2018 рік 

ВСЬОГО отримано – 21861559,65 грн, а саме: 

-за навчання  вітчизняних студентів  - 5488980,00грн; 

- за навчання іноземних студентів – 13398269,14 грн; 

- - за курси, інтернатуру – 1078976,42 грн; 

- плата за проживання в гуртожитку -1844674,53; 

- інші надходження – 50659,06 грн. 

Напрями використання спеціального  фонду університету у  2018 р. : 

Всього використано – 25988795,81 грн, а саме : 

- заробітна плата з нарахуваннями – 15815590,69 грн; 

- придбання предметів і матеріалів – 3048419,15 грн; 

- оплата послуг (оренда, поточний ремонт) – 2790619,77 грн; 

- оплата на відрядження – 183813,35 грн; 

- оплата комунальних послуг – 1420298,31 грн; 

- Капітальні видатки – 2638492,54 грн; 

- Інші видатки (КЕКВ 2220,2282,2800) -91562,00 грн. 

Університет  не має на балансі  навчальних корпусів, а за договорами 

позички та оренди для здійснення навчального процесу, займає загальну 

площу, яка становить 23757,76 м. кв, а саме: 

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

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

-Виробничо- будівельна фірма «Роксолана» - 2252,30 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 Шелегеда О.С.– 274 м.кв; 

- Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Луганській області - 7400,9 м.кв. 
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Суми укладених договорів на капітальний ремонт приміщень 

університету на загальну суму 1434584,75 грн. 

Приміщення, де проводиться ремонт Сума, грн 

Капітальний ремонт будівлі  1434584,75 

 

Суми укладених договорів на поточний ремонт приміщень університету 

на загальну суму 218381,95 грн. 

Приміщення, де проводиться ремонт Сума, грн 

Поточний ремонт системи опалення 126657,77 

Поточний ремонт системи водопостачання 1359,94 

Поточний ремонт  благоустрою 90364,24 

За штатним розписом в університеті нараховується 460,75 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 169,00 282,25 451,25 

Наука 9,50 0,00 9,50 

Усього 178,50 282,25 460,75 

 

У 2018 р. у порівнянні  з 2017 р. кількість штатних посад НПП 

збільшилась на 21,25 ставок. 

В 2018 році, через збільшення мінімальної заробітної плати, 

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, та інші надбавки й доплати. 

При наданні щорічної відпустки працівникам виплачується матеріальна 

допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.  

За 2018 р. університет придбав предметів та матеріалів і основних 

засобів на суму 4252326,94 грн, у тому числі навчально-наукової літератури 

на суму 198810,80,00 грн, медичне, навчальне та лабораторне обладнання для 

забезпечення навчального процесу на 11647341грн, меблів для оснащення 

аудиторій та приміщень гуртожитків – 1027704,00 грн., будівельні матеріали 

556200,76 грн., та інше. 

Основні напрями соціально-економічного розвитку університету – це 

підтримання та покращання матеріально-технічної бази, а також підвищення 

соціальних виплат працівникам і студентам. 

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 
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здійснюються своєчасно з урахуванням усіх вимог нормативно-правових 

актів та наявних фінансових ресурсів з найбільш ефективним результатом 

для діяльності та розвитку університету. 

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 соціальної стипендії 

пільговому контингенту при наявності відповідних документів, які надають 

право на таку соціальну виплату. 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; 

В період з 11.12.2017 по 14.02.2018 року в закладі проводилася ревізія 

фінансово – господарської діяльності за 2015-2017 роки Управлінням 

північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області. Акт ревізії 

підписано із запереченнями. Проведеним заходом державного фінансового 

контролю порушень не виявлено. До адміністративної відповідальності 

ректор та головний бухгалтер не притягувалися. 

 

РОЗДІЛ IХ. 

Основні проблемні питання та шляхи їх вирішення. 

 

Проблемні питання виховної роботи: 

1. Недостатня мотивація заохочення студентів до участі в 

позааудиторних заходах. 

Шляхи вирішення : 

1. створення системи психологічної підтримки студентів; 

2. надання матеріально-технічної підтримки організаторам заходів; 

3. активізація організаційної роботи кафедр університету щодо 

участі студентів у міжнародних проектах різної спрямованості. 
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Проблемні питання Матеріально-технічна база та фінансово-

господарська діяльність 

1. Створення університетської клініки. 

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). 

3. З Державного бюджету України недостатньо виділяється коштів 

на оплату комунальних послуг. Фактична потреба у 2018 році склала 

2488744,87 грн., (1066446,56 грн із загального фонду та 1420298,31 грн., із 

спеціального фонду), а виділено було лише 101700,00, що складає лише 0,9% 

від потреби. 

Шляхи вирішення: 

Для розширення матеріально-технічної бази закладу вищої освіти,  

необхідно  залучати зовнішніх інвесторів. 

 

 

 

 

Ректор, професор         Іоффе І.В.  


