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РОЗДІЛ I 

Організація роботи щодо залучення на навчання у Державний заклад 

«Луганський державний медичний університет» та роботи приймальної 
комісії 

 

Нормативна база вступної кампанії.  
Прийом на навчання до ДЗ «Луганський державний медичний 

університет» здійснюється відповідно до ліцензії МОН України (серія АЕ 

№ 636065 від 10.03.2015, термін дії: лікувальна справа, педіатрія – до 

01.07.2017 року, стоматологія, фармація – до 01.07.2018 року, технологія 

парфумерно-косметичних засобів – до 01.07.2016 року, підготовка іноземних 

громадян – до 01.07.2017), сертифікатів про акредитацію спеціальностей, Актів 

узгодження переліку спеціальностей від 2015 року. 

Правила прийому на навчання до ДЗ Луганський державний медичний 

університет» були розроблені у відповідності до Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України в 2016 р., затверджених Наказом МОН України № 

1085 від 15.10.2015 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

04 листопада 2015 р. за № 1351/27796). Зміни до правил були внесені у 

відповідності до Наказу МОН України № 622 від 06.06.2016 р., 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 р. за 

№ 860/28990. 

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.  

Нормативною базою для організації і проведення вступу до університету 

були наступні документи: 

 

1. Закон України «Про освіту» (23.05.1991 № 1060-XII). 

2. Закон України «Про вищу освіту» (01.07.2014 № 1556-VII). 

3. Закон України «Про боротьбу з корупцією» (№ 356/95-ВР від 

05.10.1995 з редакцією від 23.03.2006). 

4. Закон України від 12.08.2012 № 3206-17 «Про засади запобігання і 
протидії корупції». 

 

5. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (06.06.1996) зі змінами та 

доповненнями (31.05.2005). 

6. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів 

України зі змінами» (№ 52 від 21.11.2002). 

7. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

соціального захисту інвалідів» від 03.05.2007 № 1000-V. 
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8. Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» 

від 02.09.2008 № 345-VІ, в останній редакції від 22.07.2009. 

9. Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про 

підвищення престижності шахтарської праці» від 24.07.2012. 

 

10. Закон України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-ХІІ. 
11. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. 

№ 1207-18; 

12. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є 

територія проведення антитерористичної операції» від 19.04.2016 № 1114-VIII 

13. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з 

питань соціального захисту військовослужбовців та військовозобов’язаних, які 
призвані на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори» від 01.01.2006 №-

6489. 

14. Указ Президента України від 17.03.1998 за 197/98 «Про деякі 
заходи щодо підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів 

внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків» (Наказ 

Міносвіти від 07.05.1998). 

15. Наказ Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я 

України № 124/95 від 25.02.2008 «Про затвердження переліку захворювань, що 

можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього 

незалежного оцінювання». 

16. Постанова КМУ від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, 

навчання, соціального захисту дітей, які залишилися без піклування батьків». 

17. Лист Міністерства від 22.12.2015 р. № 1/9-615 «Щодо нарахування 

конкурсного бала вступникам на навчання до вищих навчальних закладів 

України у 2016 р.». 

18. Навчальні програми з української мови і літератури, біології, хімії 
та фізики, рекомендовані МОН України. 

З метою проведення вступної компанії 2016 року у ДЗ «Луганський 

державний медичний університет» було створено приймальну комісію (Наказ 

ректора № 06/15 від 23.12.2015 р.) та її структурні підрозділи – екзаменаційні, 
фахові, апеляційна, відбіркова комісії (Наказ ректора № 06/1 від 26.02.2016 р.). 

До складу відбіркової комісії були залучені відповідальний секретар та його 

заступники, співробітники кафедр і студенти університету. Профорієнтаційна 

робота з майбутніми абітурієнтами була розпочата наприкінці 2015 року згідно 

плану, затвердженому ректором ДЗ «Луганський державний медичний 

університет».  

Вона включала:  

- створення постійно діючого консультаційного центру з питань 

вступу до університету; 
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- підготовку та розповсюдження в школах та медичних училищах 

регіону інформаційних матеріалів з питань вступу до університету; 

- проведення днів відкритих дверей в університеті (проведено 2 

зустрічі з майбутніми вступниками та їх батьками, в яких приймали участь 

співробітники ректорату, провідні професори і викладачі університету); 

- розміщення інформаційних матеріалів у періодичних виданнях 

Луганської області (районні та міські газети); 

- виїзні зустрічі членів приймальної комісії з випускниками шкіл та 

медичних училищ Луганської області, а саме Білокуракінського, 

Біловодського, Марківського, Міловського, Старобільського, 

Новопсковського, Новоайдарського, Кремінського, Сватівського, 

Попаснянського, Станично-Луганського районів, міст Рубіжне, 

Сєверодонецьк, Лисичанськ, Щастя; 

- публікацію інформаційних матеріалів про роботу університету та 

особливості вступу до нього у щорічному всеукраїнському довіднику учбових 

закладів (видавництво «Торба», м. Івано-Франківськ).  

- Розміщення інформації про правила вступу та навчання на стендах 

та офіційному сайті 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: 

- за спеціальністю «Медицина» - 590 осіб; 

- за спеціальністю «Стоматологія» - 120 осіб; 

- за спеціальністю «Фармація» - 55 осіб (денна форма навчання) і 125 

осіб (заочна форма навчання). 

Прийом заяв і документів абітурієнтів, що вступали на перший курс 

спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» на базі повної 
середньої освіти, здійснювався з 11 по 27 липня 2016 року, з 11 по 20 липня – 

для вступників, що складали вступні випробування. Вступні випробування 

проводились 26 і 27 липня 2016 року. Прийом заяв від абітурієнтів, що 

вступали на навчання на базі попереднього освітньо-кваліфікаційного рівня 

освіти тривав з 11 по 20 липня. Фахові випробування проводились 26 і 27 липня 

2016 року. Оприлюднення рейтингового списку всіх категорій вступників 

відбулося 01 серпня 2016 року. Прийом документів осіб, що були 

рекомендовані на навчання за рахунок коштів державного бюджету тривав до 5 

серпня 2016 року, зарахування на навчання цих осіб здійснено за наказами 

ректора № 06/5 та 06/6 від 05.08.2016 р.  

Документи осіб, що вступали на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб, а також осіб, що вступали на навчання на основі здобутих 

освітньо-кваліфікаційних рівнів, приймались до 10 серпня. Накази про 

зарахування вказаних категорій підписані ректором 11.08.2016 р. 
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Заяви від абітурієнтів подавались в електронному і паперовому вигляді. 
Заяви в паперовому вигляді подавали особи, які мали підстави для вступу за 

квотами, за співбесідою, вступними іспитами, або інші підстави для 

першочергового зарахування. Всі інші вступники подавали заяви в 

електронному вигляді. Факт кожної подачі заяви реєструвався в ЄДЕБО в 

режимі реального часу. 

Інформаційно-пошукова система «Конкурс», що формується з Єдиної 
державної електронної бази з питань освіти, забезпечувала інформування 

громадськості про подання заяв від абітурієнтів та конкурсну ситуацію при 

вступі до вищих навчальних закладів, в тому числі до ДЗ «Луганський 

державний медичний університет». 

Вступники подавали сертифікати ЗНО за 2016 рік. Приймальна комісія 

допускала до участі у конкурсі для вступу на навчання на базі повної середньої 
освіти з сертифікатами ЗНО з мінімальною кількістю 100 балів за всіма 

предметами.  

Конкурсний бал на спеціальності «Медицина» і «Стоматологія» 

обчислювався шляхом додавання балів сертифікатів з української мови та 

літератури (перший предмет) , біології (другий предмет), хімії або фізики 

(третій предмет за вибором вступника), середнього бала атестата про повну 

середню освіту за 200-бальною шкалою та додаткового балу за особливі успіхи 

у навчанні, помножених на вагові коефіцієнти: 

- сертифікат з української мови та літератури – ваговий коефіцієнт 

становив 0,3; 

- сертифікат з біології – ваговий коефіцієнт становив 0,4; 

- сертифікат з хімії або фізики – ваговий коефіцієнт становив 0,25; 

- документ про повну загальну середню освіту – ваговий коефіцієнт 

становив 0,1; 

- додатковий бал за особливі успіхи – ваговий коефіцієнт від 0,03 до 0,05.  

Конкурсний бал на спеціальність «Фармація» обчислювався шляхом 

додавання балів сертифікатів з української мови та літератури (перший 

предмет), хімії (другий предмет), біології або фізики (третій предмет за 

вибором вступника), середнього бала атестата про повну середню освіту за 200-

бальною шкалою та додаткового балу за особливі успіхи у навчанні, 
помножених на вагові коефіцієнти: 

- сертифікат з української мови та літератури – ваговий коефіцієнт 

становив 0,3; 

- сертифікат з хімії – ваговий коефіцієнт становив 0,4; 

- сертифікат з біології або фізики – ваговий коефіцієнт становив 0,25; 

- документ про повну загальну середню освіту – ваговий коефіцієнт 

становив 0,1; 

- додатковий бал за особливі успіхи – ваговий коефіцієнт від 0,03 до 0,05.  

До конкурсу на вступ на другий курс спеціальності «Лікувальна справа», 

за якою набір відбувався у 2015 році, допускалися абітурієнти з дипломами 

молодших спеціалістів споріднених спеціальностей галузі знань «Медицина» 

(«Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа»). 
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Вступ здійснювався за результатами фахових іспитів з нормальної 
анатомії з патологічною фізіологією та фармакології з лікарською рецептурою. 

Конкурсний бал обраховувався за результатами 2-х фахових іспитів з 

додаванням середнього балу диплому молодшого спеціаліста. 

Вступ на заочну форму навчання за спеціальністю «Фармація» на базі 
попередніх рівнів освіти відбувався за результатами фахових та вступних 

іспитів. Молодші спеціалісти, бакалаври, спеціалісти і магістри з дипломами 

спеціальності «Фармація» приймали участь у конкурсі за результатами фахових 

іспитів з фармацевтичної хімії з фармакогнозією та аптечної технології ліків. 

Конкурсний бал обчислювався як сума результатів з 2-х фахових дисциплін із 

додаванням середнього балу диплому про попередній рівень освіти. Для 

вступників з дипломами молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та 

магістрів неспоріднених спеціальностей конкурс здійснювався за результатами 

іспитів з біології та хімії із додаванням середнього балу диплому про 

попередню освіту. 

За наказом МОН України з 12 липня 2016 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. Центр працював до 20 вересня 2016 року. Останній наказ про 

зарахування на навчання вступника цієї категорії підписаний ректором 

05.09.2016 р. 

Обсяг державного замовлення у 2016 році склав: 320 місць за 

спеціальністю «Медицина» і 4 місця за спеціальністю «Стоматологія». 

Враховуючи несприятливий прогноз по виконанню державного 

замовлення, рішенням приймальної комісії було перерозподілено місця, надані 
для вступу на спеціальність «Медицина». Внаслідок цього на конкурс для 

вступу на другий курс спеціальності «Лікувальна справа» було надано 80 місць 

державного фінансування, а кількість місць державного фінансування на 

перший курс спеціальності «Медицина» склала 240. 

Усього за результатами конкурсу у ДЗ «Луганський державний медичний 

університет» було подано 697 заяв на місця державного замовлення і 260 заяв 

на місця небюджетного фінансування.  

На конкурс за спеціальністю «Медицина» було подано 480 заяв, конкурс 

на місця державного замовлення склав 2,0, загальний конкурс становив 0,87. 

На навчання було прийнято 140 осіб, таким чином обсяг держзамовлення 

не був виконаний. Однак, у порівнянні зі вступом 2015 року відбулося 

збільшення кількості заяв та прийнятих на навчання вступників: кількість заяв 

на спеціальність «Лікувальна справа» у минулому році становила – 158 на 236 

місць державного замовлення, на спеціальність «Педіатрія» 83 заяви на 60 

місць, прийнято на навчання 84 особи і 8 осіб відповідно. Конкурс на бюджетні 
місця складав 0,67, загальний конкурс – 0,4 («Лікувальна справа») і 1,38 на 

бюджетні місця та 0,42 – загальний конкурс («Педіатрія»). 
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На конкурс за спеціальністю «Стоматологія» було подано 156 заяв, 

конкурс на місця державного замовлення склав 39,0, загальний конкурс 

становив 1,3. 

На навчання за рахунок бюджетного фінансування було прийнято 4 

особи, на навчання за рахунок фізичних осіб – 13. Таким чином обсяг 

держзамовлення був виконаний. У порівнянні зі вступом 2015 року відбулося 

збільшення кількості заяв та прийнятих на навчання вступників: кількість заяв 

у минулому році становила – 51 на 4 місця державного замовлення, було 

прийнято на навчання 4 особи. Конкурс на бюджетні місця складав 12,75, 

загальний конкурс – 0,68. 

Кількість заяв на навчання за рахунок державного бюджету за 

спеціальністю «Лікувальна справа» склала 113, на навчання прийнято 82 особи, 

із них 80 – на місця держзамовлення, 2 – на навчання за рахунок фізичних осіб. 

Конкурс на навчання за рахунок бюджету склав 1,41, загальний конкурс – 0,87. 

На спеціальність «Фармація» місця державного замовлення не 

надавались. На навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб 

прийнято 126 осіб (8 на денну форму, 118 – на заочну форму навчання). 

Освітній рівень вступників, що зараховані на навчання за державними 

замовленням, невисокий. Так, серед зарахованих на базі повної середньої освіти 

лише 1 особа, нагороджена медаллю, у 13 вступників – дипломи про закінчення 

ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації з відзнакою. 

Сільська молодь, зарахована на навчання, становить 101 особу, серед них 

73 особи – на місця державного замовлення (32,6 %), 28 – на місця 

небюджетного фінансування (19,9 %). 

На навчання за рахунок держбюджету прийнято 9 осіб з числа дітей-

сиріт, 3 дитини-інваліди, 1 дитина з категорії тих, чиї батьки чи один із батьків 

загинули під час участі в антитерористичній операції, 13 осіб із зони 

проведення АТО, 1 особа зі статусом постраждалої внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС, 4 особи із сімей батьків-шахтарів. В межах встановлених 

квот на навчання прийняті 2 особи з числа дітей-сиріт та 6 вступників із зони 

проведення АТО. 

Загалом з числа жителів зони АТО до ДЗ «Луганський державний 

медичний університет» прийнято 22 особи. 

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 2016 році було прийнято на 

навчання 365 вітчизняних студентів. З них для навчання за держзамовленням – 

224 студента, для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб – 141 

студент.  

Приймальною комісією ДЗ «Луганський державний медичний 

університет» у 2016 році докладено багато зусиль для того, щоб хід вступної 
кампанія був прозорим та всебічно висвітленим. Постійний зв'язок 
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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. 

Робота приймальної комісії висвітлювалась у засобах масової інформації, а 

також за допомогою інформаційної системи «Конкурс», що постійно 

оновлювалась.  

Складна суспільно-політична ситуація, економічні проблеми 

несприятливо відобразилися на вступній кампанії 2016 року, а саме на 

головному її показнику – виконанні обсягу державного замовлення. Серед 

позитивних ознак цієї вступної кампанії можна вказати збільшення кількості 
вступників у порівнянні з минулим роком, що вказує на те, що університет 

покращує своє становище, з часом зникає стигматизація по відношенню до 

переміщених ВНЗ. 

Підготовка до вступної кампанії 2017 року. 

У 2016–2017 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 2017 року. Серед його 

основних пунктів – організація підготовчих курсів до вступу в університет, 

проведення Днів відкритих дверей (24.12.2016 р., 04.02.2017 р., 20.05.2017 р.). З 

грудня 2016 р. проводяться 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 – 2017 своєчасно була розміщена на сайті та інформаційних стендах 

університету. 
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Результати вступу на навчання до ДЗ «Луганський державний медичний 

університет» у 2016 році. 

Спеціальність  Медицина Стоматологія 

Фармація 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Освітній ступінь магістр магістр магістр 

Кількість місць 

ліцензійного обсягу: 

- загалом 

- вітчизняні студенти 

- іноземні студенти 

 

 

1050 

590 

460 

 

 

160 

120 

40 

 

 

125 

55 

40 

 

 

125 

125 

30 

Кількість місць 

державного замовлення 
320 4 - - 

Прийнято на навчання 

-  за рахунок  

бюджету 

-  на контрактних 

умовах: 

- із них іноземців 

 

220 

 

14 

 

12 

 

4 

 

17 

 

4 

 

- 

 

8 

 

- 

 

- 

 

119 

 

1 
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РОЗДІЛ II 

Організація та науково-методичне забезпечення навчально-виховного 

процесу на додипломному та післядипломному етапах освіти 

 

У минулому навчальному році університетом було багато зроблено для 

відновлення та підвищення кадрового потенціалу національної системи 

охорони здоров’я. Навчальний рік проходив під гаслом виконання заходів, 

започаткованих Міністерством охорони здоров’я України з метою 

реформування медичної галузі взагалі та системи надання освітніх послуг як 

найважливішої складової формування якісного кадрового складу медичних 

закладів. Було продовжено заходів щодо імплементації Закону України «Про 

вищу освіту», забезпечено виконання «Плану заходів МОЗ України для 

підготовки до початку 2015–2016 навчального року та організації його 

проведення», та положень «Комплексного плану роботи університету на 2015-

2016 навчальний рік» Провідним напрямом нашої навчально-виховної 
діяльності була реалізація розроблених на основі цих програмних заходів 

завдань із загальною метою приведення якості освіти відповідність до 

європейських освітніх стандартів та проведення навчально-виховного процесу 

на рівні державних стандартів освіти за діючими вищій медичній школі 
освітніми програмами. З метою поліпшення організації навчального процесу та 

виконання п. 2 ст. 56 «Робочий час науково-педагогічних, наукових і 
педагогічних працівників» Закону України «Про вищу освіту» з 1 вересня 2015 

року впроваджено в навчальний процес затверджені МОЗ України 24.03.2015 

навчальні плани за спеціальностями: 7.12010001 «Лікувальна справа», 

7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа», 

7.12010005 «Стоматологія». 

Вченою радою університету та вченими радами факультетів, підрозділами 

методичного спрямування за циклами та профілями підготовки, кафедральними 

колективами 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, ліквідація формального підходу в реалізації 
тестових технологій поточного та підсумкового контролю знань, максимальне 

забезпечення підготовки студентів до ліцензійних іспитів «Крок 1» та «Крок 2», 

подальше вдосконалення методичного та інформаційного супроводу 

самостійної роботи студентів, контролю якості її виконання, вдосконалення 

змісту індивідуальних форм навчально-виховної роботи, педагогічної взаємодії 
викладачів та студентів, проведення соціологічного моніторингу серед 

вітчизняних та іноземних студентів, викладачів університету щодо проблем 
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якості вищої медичної освіти, 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 2015-2016 навчального року, 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 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 кабінету університету проводилось удосконалення змісту та якості 
навчально-методичної документації та засобів навчання. 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. 

За результатами цієї роботи протягом навчального року в університеті 
було перероблено навчально-методичне та інформаційне забезпечення 

кредитно-трансферної системи організації навчання за новими навчальними 

планами, затвердженими МОЗ України від 24 березня 2015 року. В робочі 
програми відповідних дисциплін внесені необхідні практичні навички та 

методики, передбачені наскрізними програмами: «Профілактика ВІЛ-

інфікування, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, 

лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-психологічна підтримка людей, що 

живуть з ВІЛ» (Київ–2009); «Послідовне вивчення основ трансплантології на 

профільних кафедрах» (Київ–2011); «Загальна практика – сімейна медицина» 

(Київ–2011); «Паліативна та хоспісна допомога» (Київ–2014). З метою 

поліпшення організації вивчення студентами питань військової медицини та 

медицини надзвичайних ситуацій згідно з типовими програмами внесено зміни 

у робочі програми з дисциплін: «Внутрішня медицина», «Хірургія та дитяча 

хірургія», «Травматологія та ортопедія», «Нейрохірургія», «Гігієна та 

екологія», «Епідеміологія». Запроваджено книжку обліку практичних навичок 
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для студентів медичних факультетів за спеціальностями: 7.12010001 

«Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010005 «Стоматологія».  

У січні 2016 року відбулася навчально-методична конференція ДЗ 

«Луганський державний медичний університет» на тему: «Досвід роботи ДЗ 

«Луганський державний медичний університет» в умовах переміщення на нове 

місце розташування (27 січня 2016 року). Співробітниками кафедр було 

зроблено 12 докладів, підбито підсумки роботи підрозділів та кафедр 

університету.  

Співробітники кафедр та структурних підрозділів університету взяли 

активну участь у роботі XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», яка 

проходила 12–13 травня 2016 року на базі Тернопільського державного 

медичного університету ім. І.Я. Горбачевського у м. Тернопіль. До оргкомітету 

конференції було направлено матеріали 9 статей та 12 тез. 

 

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. Розроблені та затверджені робочі навчальні плани з 

усіх спеціальностей та графік навчального процесу на 2015–2016 навчального 

року. Продовжена підготовка викладацького складу, навчально-методичної 
документації кафедр для забезпечення організації навчального процесу за 

кредитно-трансферною системою на всіх курсах за всіма спеціальностями. 

Постійно оновлюються інформаційні пакети дисциплін, які містять необхідні 
переліки організаційно-методичної документації для забезпечення навчального 

процесу на умовах його кредитно-трансферної організації. 
У структурі ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

функціонують шість факультетів: 

– Медичний факультет за спеціальністю «Медицина»,  

«Лікувальна справа» 

– Медичний факультет за спеціальністю «Медицина» ,  

«Педіатрія» 

– Медичний факультет за спеціальністю «Стоматологія» 

– Фармацевтичний факультет за спеціальністю «Фармація» 

– Факультет з підготовки іноземних громадян 

– Факультет післядипломної освіти 

У структурі університету функціонують 24 кафедри: 

 
Назва кафедри Завідувач кафедри 

1 Кафедра хірургії Проф. Зєльоний І.І. 
2 Кафедра топографічної анатомії Проф. Вовк Ю.М.  

3 
Кафедра урології, онкології, радіології та 

трансфузіології 
Проф. Комаревцев В.М. 
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4 Кафедра акушерства та гінекології Доц. Корнієць Н.Г. 

5 Кафедра анатомії людини Доц. Скрябіна О.М. 

6 
Кафедра нейрохірургії, травматології та 

ортопедії з ЛФК 
Проф. Усатов С.А. 

7 

Кафедра внутрішньої медицини з основами 

кардіології, пульмонології та 

ендокринології  з інфекційними хворобами  

та епідеміологією, дерматовенерологією 

Доц. Руденко І.В. 

8 
Кафедра психіатрії та наркології з 

офтальмологією та отоларингологією 
Проф. Овчаренко М.О. 

9 
Кафедра анестезіології, реаніматології та 

невідкладних станів 
Проф. Постернак Г.І. 

10 
Кафедра соціальної медицини та охорони 

здоров’я 
Доц. Висоцький А.А. 

11 Кафедра педіатрії з дитячими інфекціями Проф. Волошин О.М. 

12 Кафедра фізичного виховання Ас. Романюк К.Б. 

13 Кафедра стоматології Ас. Паталаха О.В. 

14 Кафедра гуманітарних наук Доц. Кузьміченко І.О. 

15 
Кафедра іноземних мов з латинською та 

українською мовами 
Доц. Карлова Т.Є. 

16 Кафедра медичної хімії Доц. Вишницька І.А. 

17 

Кафедра нормальної фізіології, патологічної 
фізіології та патологічної морфології, 
судової медицини з медичним 

законодавством 

Доц. Глазков Е.О. 

18 
Кафедра медичної та біологічної фізики, 

медичної інформатики та біостатистики 
Ас. Євтушенко Ю.О. 

19 Кафедра мікробіології і гігієни та екології Проф. Гайдаш І.С. 

20 Кафедра біології, гістології та  ембріології, Доц. Сисоєнко О.П. 

21 
Кафедра фармацевтичної хімії та 

фармакогнозії 
Проф. Орлова О.А. 

22 
Кафедра технології ліків, організації та 

економіки фармації з фармакології 
Доц. Кучеренко Н.В. 

23 Кафедра неврології та сімейної медицини Проф. Романенко І.В. 

24 
Кафедра терапії ФПО та клінічної 
фармакології 

Проф. Лоскутова І.В. 

 

Приймальною комісією у 2016р. було зараховано: 

– громадяни України – 365 осіб;  

– іноземні громадяни – 17осіб; 

Приймальною комісією у 2016р. було поновлено: 

– громадяни України – 49 осіб; 

– іноземні громадяни – 62осіб. 
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МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Роботу медичного факультету було спрямовано на реалізацію освітньо-

професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням 1201 

«Медицина». Протягом 2015-2016 навчального року було виконано сукупність 

норм для обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки спеціалістів за фа-

хом 7.12010001 - «Лікувальна справа», 7.12010002 - «Педіатрія», 7.12010004 - 

«Стоматологія» МОЗ України від 10.01.2003 року. Значна увага приділялась 

підвищенню якості навчання, успішності студентів факультету та покращенню 

показників порівняно з минулим навчальним роком.  

У 2015-2016 навчальному році на медичному факультеті навчалися 

студенти шести курсів денного відділення. 

Контингент студентів медичного факультету у 2015-2016 навчальному 

році складав: на початок року (таблиця 1) за спеціальністю «Лікувальна 

справа» - 209 студентів; за спеціальністю «Педіатрія» - 26 студентів; за 

спеціальністю «Стоматологія» - 19 студентів.  

 

Таблиця II.1 – Контингент студентів медичного факультету станом  

на 01.09.2015 р. 

 

Курс 
Усього 

«Лікувальна справа» «Педіатрія» «Стоматологія» Усього 

I 79 8 5 92 

II 53 3 2 58 

III 34 3 6 43 

IV 19 3 5 27 

V 12 5 1 18 

VI 12 4 - 16 

Усього 209 26 19 254 

 

На кінець року (таблиця 2) контингент студентів складав: за спеціальністю 

«Лікувальна справа» - 188 студентів; за спеціальністю «Педіатрія» - 28 

студентів; за спеціальністю «Стоматологія» -19 студентів. 

 

Таблиця II.2 – Контингент студентів медичного факультету станом  

на 01.07.2016 р. 

 

Курс 
Усього 

«Лікувальна справа» «Педіатрія» «Стоматологія» Усього 

I 76 7 5 88 

II 48 6 3 57 

III 25 3 5 33 

IV 15 2 5 22 

V 12 5 1 18 

VI 12 5 - 17 

Усього 188 28 19 235 
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У 2015-2016 навчальному році було відраховано за власним бажанням – 

13 студентів, через академічну неуспішність – 2 студенти, через порушення 

дисципліни та правил внутрішнього розпорядку – 6 студентів; поновлено –  44 

студенти. 

На 1-6 курсах медичного факультету (спеціальності «Лікувальна справа» 

та «Педіатрія») студентами завершено вивчення 28 дисциплін, а на 1-5 курсах 

медичного факультету (спеціальність «Стоматологія») завершено вивчення 22 

дисциплін, які і підлягали оцінюванню.  

Аналізуючи результати семестрового контролю на умовах кредитно-

трансферного навчання та зимової екзаменаційної сесії можна зробити наступні 
висновки (таблиця 3). У цілому на факультеті відсоток абсолютної успішності в 

реалізації студентами навчальних планів та робочих програм із дисциплін за 

кредитно-трансферною системою навчання склав 96,3 %. Порівняно з 2014-

2015 навчальним роком (абсолютна успішність тоді дорівнювала 95,8 %) 

абсолютна успішність майже не змінилася. 

Якісна успішність на медичному факультеті дорівнювала 50,2 %. 

Порівняно з 2014-2015 навчальним роком (44,4 %) якісна успішність 

підвищилась. 

Академічну заборгованість мали 2 студенти 1 курсу (0,7 % контингенту), 

4 студенти 2 курсу (1,5 % контингенту), 2 студенти 3 курсу (0,7 % 

контингенту), 1 студент 4 курсу (0,4 % контингенту) та 1 студент 5 курсу (0,4 % 

контингенту).  

На 1-6 курсах медичного факультету (спеціальності «Лікувальна справа» 

та «Педіатрія») завершено вивчення 42 дисциплін, а на 1-5 курсах медичного 

факультету (спеціальність «Стоматологія») 32 дисциплін.  

Аналізуючи результати семестрового контролю та літньої екзаменаційної 
сесії можна зробити наступні узагальнюючі висновки (таблиця 4). У цілому на 

факультеті відсоток абсолютної успішності склав 92,8 %. Порівняно з 2014-

2015 навчальним роком абсолютна успішність студентів дещо зменшилася (100 

% проти 92,8%).  Якісна успішність студентів медичного факультету складала 

64,8 %. Порівняно з 2014-2015 навчальним роком (якісна успішність тоді 
складала 44,52 %) якісна успішність значно підвищилась. 

Академічну заборгованість мали 8 студентів 1 курсу (3,2 % контингенту), 

6 студентів 2 курсу (2,4 % контингенту), 1 студент 3 курсу (0,4 % контингенту), 

1 студент 4 курсу (0,4 % контингенту) та 2 студентів 5 курсу (0,8 % 

контингенту).  

У цілому на факультеті відсоток абсолютної успішності в реалізації 
студентами навчальних планів та робочих програм із дисциплін за 2015-2016 

навчальний рік склав 97,90 %. Отже порівняно з 2014-2015 навчальним роком 

(94,55%) абсолютна успішність майже не змінилася. Відсоток якісної 
успішності студентів за 2015-2016 навчальний рік склав 57,50 %. Порівняно з 

2014-2015 навчальним роком (44,46%) якісна успішність підвищилась. 
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Таблиця II.3 

Загальні результати зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року 

 
Курс Кіл-ть 

студ. 

“5” “4” “5” та “4” “5”, “4”, “3” “4” та “3” “3” “2” Абс. 

пок. 

Якісн. 

пок. Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1 96 15 15.6 58 60.4 73 76.1 94 97.9 79 82.3 21 21.9 2 2.1 97.9 76.1 

2 59 5 8.5 22 37.3 27 45.8 55 93.2 50 84.7 28 2.7 4 6.8 93.2 45.8 

3 41 6 14.6 15 36.6 21 51.2 39 95.1 33 80.5 18 43.9 2 4,9 95.1 51.2 

4 37 - - 20 54.1 20 54.1 36 97.3 36 97.3 16 43.2 1 2.7 97.3 54.1 

5 18 1 5.6 16 88.9 17 94.4 17 94.4 16 88.9 - - 1 5.6 94.4 94.4 

6 16 1 6.25 14 87.5 15 93.8 15 93.75 14 87.5 - - - - 100 93.8 

Усього 267 28 10.5 145 54.3 173 64.8 256 95.9 228 85.4 83 31.1 10 3.7 95.9 64.8 
 

 

Таблиця II.4 

 

Загальні результати літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року  
 

Курс Кіл-ть 

студ. 

“5” “4” “5” та “4” “5”, “4”, “3” “4” та “3” “3” “2” Абс. 

пок. 

Якіс. 

пок. Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

1 93 2 2.2 31 33.3 33 35.5 85 91.4 83 89.2 52 55.9 8 8.6 91.4 35.5 

2 57 2 3.5 27 47.4 29 50.9 51 89.5 49 85.9 22 38.6 6 10.5 89.5 50.9 

3 38 2  5.3 19 50 21 55.3 37 97.4 35 92.1 16 42.1 1 2.6 97.4 55.3 

4 27 - - 19 70.3 19 70.3 26 96.3 26 96.2 7  29.6 1 3.7 96.3 70.3 

5 19 - - 14 73.7 14 73.7 17 89.5 17 89.5 3 15.8 2 10.5 89.5 73.5 

6 17 3 17.6 7 41.2 10 58.5 17 100 14 82.4 7 41.2 - - 100 58.5 

Усього 251 9 3.6 117 46.6 126 50.2 233 92.8 224 89.2 107 42.6 18 7.2 92.8 50.2 

 

 

  



18 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Рух контингенту студентів за 2015-2016 н.р. 

 

Денне відділення 

На початок 2015-2016 навчального року денне відділення мало два курси 

студентів (загальна кількість студентів - 9). На 1 вересня 2015 року на 3 курсі 
навчався 1 студент; на 1 курс було зараховано 8 студентів. 

За результатами сесії та за власним бажанням відрахованих не було. 

 

Заочне відділення 

На початку 2015-2016 н.р. було поновлено на навчання 10 студентів: на 2 

курс – 1студент (закінчення академічної відпустки), на 3 курс – 2 студенти, на 4 

курс – 7 студентів.  

У жовтні було поновлено 2 студенти: на 3 курс – 1 студент, на 4 курс – 1 

студент. У грудні було поновлено 2 студенти на 3 курс. У січні 2016 року було 

поновлено 1 студента на 2 курс. 

На початок 2015-2016 навчального року заочне відділення мало шість 

курсів студентів (загальна кількість студентів - 69). На 1 вересня 2015 року на 2 

курсі навчалося 8 студентів; на 3 курсі – 5 студентів, на 4 курсі – 12 студентів, 

на 5 курсі – 10 студентів, на 6 курсі – 2 студенти; на 1 курс було зараховано 32 

студенти. 

Під час весняного семестру за невиконання умов контракту зі складу 

студентів було відраховано 5 студентів: з 1 курсу – 4 студенти,  з 2 курсу – 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 – 5 студентів) – 6 студентів, з терміном 

навчання 5,5 роки (на базі школи і неспеціалізованих навчальних закладів) – 2 

студенти. Дипломи спеціаліста (без відзнаки) та кваліфікацію провізор 

отримали 8 студентів. 

У весняному семестрі відбувся випуск студентів заочного відділення  з 

терміном навчання 5,0 років (на базі середньої медичної освіти). Дипломи 

спеціаліста (без відзнаки) та кваліфікацію провізор отримали 3 студенти. 

На кінець навчального року кількість студентів на заочному відділенні 
склала  58 осіб, з них на 1курсі – 28, на 2 курсі – 8, на 3 курсі – 8, на 4 курсі – 13 

та на 5 курсі – 1. 

За результатами сесії та за власним бажанням відрахованих не було. 

 

Таблиця II.5 – Контингент студентів фармацевтичного факультету 

денного відділення 

Станом на 01.09.2015 р. Станом на 30.07.2016 р. 

Курс Усього Курс Усього 

I 8 I 8 

II - II - 
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III 1 III 1 

IV - IV - 

V - V - 

VI - VI - 

Усього: 9 Усього: 9 

 

Таблиця II.6 – Контингент студентів фармацевтичного факультету  

заочного відділення 

Станом на 01.09.2015 р. Станом на 30.07.2016 р. 

Курс Усього Курс Усього 

I 32 I 28 

II 8 II 8 

III 5 III 8 

IV 12 IV 13 

V 10 V 1 

VI 2 VI - 

Усього: 69 Усього: 58 

 

Аналіз успішності студентів 2015-2016 н.р. 

 

Денне відділення 

Абсолютний показник успішності на кінець осіннього та весняного 

семестрів після всіх перескладань склав 100%. Проте за результатами сесій 

зменшився якісний показник успішності: на 1 курсі – з 71,88% до 66,67% (на 

5,21%), на 3 курсі – з 66,67% до 57,14% (на 9,53%).  В цілому на факультеті 
якісний показник зменшився з 69,28% до 61,91% (на 7,37%) (див. табл. 3, 5). 

Порівнюючи результати сесій  3 курсу осіннього та весняного семестрів 

2014-2015 н.р. та 2015-16 н.р. можна спостерігати наступну тенденцію: 

абсолютний показник не змінився та складає 100%, якісний показник 

успішності зріс на 6,67% (в осінньому семестрі), на 7,14% (у весняному 

семестрі) (див. табл. 4, 6). 

Заочне відділення 

Аналіз успішності зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. виявив 

достатню підготовку студентів. Так якісна успішність 1 курсу склала 72,40%, 2 

курсу – 67,78%, 3 курсу – 42,59%, 4 курсу – 58,33%  та 61,04% у 5 курсу і 
58,33% у 6 курсу (див. табл.7). Необхідно відмітити, що показники якісної 
успішності на 2, 4, 5 та 6 курсах дещо покращилися в порівнянні з минулим 

роком (за виключенням 1 та 3 курсу, де показник зменшився) (див. табл.8). 

Також треба відзначити, що динаміка успішності студентів у літню сесію 

нестабільна. Так студенти 3 курсу значно покращили свої показники (на 

21,30%), а студенти 1, 2, 4 та 5 курсів дещо знизили показники якісної 
успішності (на 14,61%, на 7,36%, на 4,37% та на 7,08% відповідно курсам). 

Показники успішності літньої навчально-екзаменаційної сесії завжди дещо 

нижчі у порівнянні з аналогічними показниками зими. Це можна пояснити тим 

фактом, що під час літньої сесії складаються профільні дисципліни 
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фармацевтичного факультету, зокрема хімічного, технологічного та медико-

біологічного напрямку. Отже якісна успішність 1 курсу склала 57,79%, 2 курсу 

– 60,42%, 3 курсу – 63,89%, 4 курсу – 53,96%, 5 курсу - 54,17% (див. табл. 9).  

В цілому на факультеті якісний показник зменшився з 60,08% до 58,05% 

(на 2,03%). 

Абсолютний показник успішності на кінець осіннього та весняного 

семестрів з усіх курсів і груп залишився максимальним та склав 100%. 
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Таблиця II.7 

ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОСІННЬОГО СЕМЕСТРУ 2015/2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 
 

Група Кільк 

студ. 

5 4 5 и 4 Змішані 
оцінки 

3** 2** Середній 

бал 

Абсолют.  

пок-к* 

Якісний 

пок-к 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

І КУРС 

Група 12ф 8 - - 1 12,50 2 25,00 4 50,00 1 12,50 - - 4,00 71,88/100 71,88 

ІІІ КУРС 

Група 6ф 1 - - - - - - 1 100 - - - - 3,67 100 66,67 

Всього по ф-ту 9 - - 1 11,11 2 22,22 5 55,56 1 11,11 - - 3,84 85,94/100 69,28 
 

 

* - абсолютна успішність вказана «до перескладання /після перескладання» 

**-«2» вказані «на кінець сесії /після всіх перескладань»; «3» вказані на кінець сесії. Після перескладань «2» перескладено на «3» 

 

Таблиця II.8 

ПОРІВНЯЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОСІННЬОГО СЕМЕСТРУ 2015/2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 

Курс Середній бал Абсолютний показник Якісний показник 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

1 - 4,0 - 100 - 71,88 

2 4,4 - 100 - 100 - 

3 3,8 3,67 100 100 60,00 66,67 

4 - - - - - - 

5 4,05 - 100 - 70,37 - 
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Таблиця II.8 

ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВЕСНЯНОГО СЕМЕСТРУ 2015/2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 

 
Група Кільк 

студ. 

5 4 5 и 4 Змішані 
оцінки 

3** 2** Середній 

бал 

Абсолют.  

Пок-к* 

Якісний 

пок-к 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

І КУРС 

Група 12ф 8 - - - - 2 25,00 6 75,00 - - - - 3,85 98,61/100 66,67 

ІІІ КУРС 

Група 6ф 1 - - - - - - 1 100 - - - - 3,57 100 57,14 

Всього по ф-ту 9 - - - - 2 22,22 7 77,78 - - - - 3,71 97,22/100 61,91 

 

 

* - абсолютна успішність вказана «до перескладання /після перескладання» 

**-«2» вказані «на кінець сесії /після всіх перескладань»; «3» вказані на кінець сесії. Після перескладань «2» перескладено на «3» 

 

Таблиця II.9 

ПОРІВНЯЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВЕСНЯНОГО СЕМЕСТРУ 2015/2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 

Курс Середній бал Абсолютний показник Якісний показник 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

1 - 3,85 - 100 - 66,67 

2 3,7 - 100 - 66,66 - 

3 3,5 3,57 100 100 50,00 57,14 

4 - - - - - - 

5 4,0 - 100 - 71,73 - 
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Таблиця II.10 

ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗИМНЬОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ  2015/2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
Група Кільк 

студ. 

5 4 5 и 4 Змішані 
оцінки 

3** 2** Середній 

бал 

Абсолют.  

Пок-к* 

Якісний 

пок-к 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс % Абс. % Абс. % 

І КУРС 

ФЗК ВО 6 - - 1 16,67 1 16,67 4 66,66 - - - - 4,00 100 77,78 

ФЗК ВО ТФП 2 - - - - - - 2 100 - - - - 3,82 100 62,50 

ФЗК 1 11 - - - - 1 9,09 10 90,91 - - - - 3,79 100 69,70 

ФЗК 2 2 - - 1 50,00 1 50,00 - - - - - - 4,34 100 100 

ФЗК 3 10 - - - - 1 10,00 9 90,00 - - - - 3,58 100 52,00 

Всього 31 - - 2 6,45 4 12,90 25 80,65 - - - - 3,91 100 72,40 

ІІ КУРС 

ФЗК 1 1 - - 1 100 - - - - - - - - 4,00 100 100 

ФЗК 2 4 - - 2 50,00 - - 2 50,00 - - - - 3,84 100 83,33 

ФЗК 3 3 - - - - - - 3 100 - - - - 3,20 100 20,00 

Всього 8 - - 3 37,50 - - 5 62,50 - - - - 3,68 100 67,78 

ІІІ КУРС 

ФЗК 1 4 - - 1 25,00 2 50,00 1 25,00 - - - - 4,00 100 83,33 

ФЗК 2 3 - - - - - - 3 100 - - - - 3,55 100 44,44 

ФЗК 3 1 - - - - - - - - 1 100 - - 3,00 100 0 

Всього 8 - - 1 12,50 2 25,00 4 50,00 1 12,50 - - 3,52 100 42,59 

ІV КУРС 

ФЗК ВО 1 - - 1 100 - - - - - - - - 4,00 100 100 

ФЗК 1 2 - - 1 50,00 - - - - 1 50,00 - - 3,50 100 50,00 

ФЗК 2 4 - - 2 50,00 - - - - 2 50,00 - - 3,50 100 50,00 

ФЗК 3 6 - - 2 33,33 - - - - 4 66,67 - - 3,33 100 33,33 

Всього 13 - - 6 46,15 - - - - 7 53,85 - - 3,58 100 58,33 

V КУРС 

ФЗК ВО 1 - - - - - - 1 100 - - - - 3,67 100 50,00 

ФЗК 1 5 - - - - 2 40,00 3 60,00 - - - - 4,00 100 87,50 

ФЗК 2 1 - - 1 100 - - - - - - - - 4,00 100 100 

ФЗК 3 3 - - - - - - 1 3,33 2 66,67 - - 3,07 100 6,67 

Всього 10 - - 1 10,00 2 20,00 5 50,00 2 20,00 - - 3,69 100 61,04 
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VІ КУРС 

ФЗК 2 2 - - - - - - 2 100 - - - - 3,59 100 58,33 

Всього по ф-ту 72 - - 13 18,06 8 11,11 41 56,94 10 13,89 - - 3,66 100 60,08 

* - абсолютна успішність вказана «до перескладання /після перескладання», **-«2» вказані «на кінець сесії /після всіх перескладань»; «3» 

вказані на кінець сесії. Після перескладань «2» перескладено на «3» 
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Таблиця II.11 

ПОРІВНЯЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗИМНЬОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 
2015/2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 

Курс Середній бал Абсолютний показник Якісний показник 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

1 4,01 3,91 100 100 95,83 72,40 

2 3,88 3,68 100 100 58,33 67,78 

3 4,00 3,52 100 100 88,89 42,59 

4 3,47 3,58 100 100 40,0 58,33 

5 3,36 3,69 100 100 30,0 61,04 

6 3,60 3,59 100 100 53,33 58,33 
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Таблиця II.12 

ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІТНЬОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ  2015/2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
Група Кільк 

студ. 

5 4 5 и 4 Змішані 
оцінки 

3** 2** Середні
й бал 

Абсолют
.  

пок-к* 

Якісни
й пок-к 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс % Абс. % Абс. % 

І КУРС 

ФЗК ВО 5 - - 1 20,00 1 20,00 3 60,00 - - - - 4,00 100 75,00 

ФЗК ВО ТФП 2 - - - - 1 50,00 - - 1 50,00 - - 3,63 100 50,00 

ФЗК 1 11 - - - - 1 9,09 7 63,64 3 27,27 - - 3,55 100 47,27 

ФЗК 2 2 - - - - 1 50,00 1 50,00 - - - - 3,67 100 66,67 

ФЗК 3 9 - - - - - - 9 100 - - - - 3,52 100 50,00 

Всього 29 - - 1 3,45 4 13,79 20 68,97 4 13,79 - - 3,67 100 57,79 

ІІ КУРС 

ФЗК ВО 1 - - 1 100 - - - - - - - - 4,00 100 100 

ФЗК 1 1 - - 1 100 - - - - - - - - 4,00 100 100 

ФЗК 2 4 - - - - - - 2 50,00 2 50,00 - - 3,17 100 16,67 

ФЗК 3 2 - - - - - - 2 100 - - - - 3,25 100 25,00 

Всього 8 - - 2 25,00 - - 4 50,00 2 25,00 - - 3,61 100 60,42 

ІІІ КУРС 

ФЗК 1 4 - - 2 50,00 1 25,00 1 25,00 - - - - 4,00 100 85,00 

ФЗК 2 3 - - 1 33,33 - - 2 66,67 - - - - 3,67 100 66,67 

ФЗК 3 1 - - - - - - 1 100 - - - - 3,40 100 40,00 

Всього 8 - - 3 37,50 1 12,50 4 50,00 - - - - 3,69 100 63,89 

ІV КУРС 

ФЗК ВО 1 - - 1 100 - - - - - - - - 4,00 100 100 

ФЗК 1 2 - - - - 1 50,00 - - 1 50,00 - - 3,67 100 50,00 

ФЗК 2 4 - - - - - - 1 25,00 3 75,00 - - 3,25 100 12,50 

ФЗК 3 6 - - - - - - 3 50,00 3 50,00 - - 3,53 100 53,33 

Всього 13 - - 1 7,69 1 7,69 4 30,77 7 53,85 - - 3,61 100 53,96 
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V КУРС 

ФЗК 2 1 - - - - - - 1 100 - - - - 3,75 100 75,00 

ФЗК 3 3 - - 1 33,33 - - - - 2 66,67 - - 3,33 100 33,33 

Всього 4 - - 1 25,00 - - 1 25,00 2 50,00 - - 3,54 100 54,17 

Всього по ф-

ту 

62 - - 8 12,90 6 9,68 33 53,23 15 24,19 - - 3,62 100 58,05 

* - абсолютна успішність вказана «до перескладання /після перескладання» 

**-«2» вказані «на кінець сесії /після всіх перескладань»; «3» вказані на кінець сесії. Після перескладань «2» перескладено на «3» 
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Таблиця II.13 

 
ПОРІВНЯЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІТНЬОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2015/2016 

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 

Курс Середній бал Абсолютний показник Якісний показник 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

1 3,8 3,67 100 100 68,09 57,79 

2 3,66 3,61 100 100 50,55 60,42 

3 3,76 3,69 100 100 61,10 63,89 

4 3,4 3,61 100 100 41,66 53,96 

5 3,45 3,54 100 100 45,41 54,17 

 

 

АНАЛІЗ СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ІНТЕГРОВАНИХ ІСПИТІВ 

«КРОК». ДОДИПЛОМНА ОСВІТА. 

Одним із пріоритетних напрямків навчального процесу ДЗ «Луганський 

державний медичний університет»  2015 - 2016 р.р. було визначено підготовку 

студентів та інтернів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» як 

вагомого чинника в одержанні «Диплому спеціаліста». 

Наказом ректора з лютого 2015 року призначена відповідальна особа за 

підготовку та складання ліцензійних іспитів Крок - 1, Крок - 2, Крок - 3 по 

ДЗ «Луганський державний медичний університет», яка входить до складу 

членів Вченої ради.  

З метою більш якісної підготовки студентів III, Y, VI курсів медичного, 

стоматологічного та фармацевтичного факультетів до складання ліцензійних 

іспитів відповідальною особою за Крок в вересні, листопаді 2015 року, березні 
2016 року на засіданнях Вченої ради доповідались питання щодо аналізу 

складання ліцензійних іспитів студентами та інтернами ДЗ «Луганський 

державний медичний університет» в 2015 році, графіку та встановленого 

порядку складання державних іспитів Центром тестування в 2015- 2016 н.р., 

організації навчального процесу на кафедрах, банку тестових завдань для 

підготовки студентів.  

З метою контролю за якістю підготовки студентів до складання іспитів 

25.01.2016 року було видано Розпорядження «Про проведення ректорського 

«зрізу знань» ліцензійного іспиту «Крок». Відповідно до Розпорядження  під 

керівництвом відповідальної особи деканатами проводилися ректорські «зрізи 

знань» в моделі Крок.  

Кожний студент повинен відповісти на бланках відповідей Центру 

тестування  на 200 тестових завдань інформаційного буклету Крок в межах 3-х 

годин 20 хвилин для вітчизняних, 4-х годин – для іноземних. Результати 

складання іспиту розраховувалися у відсотках вірних відповідей у розрізі 
дисциплін.  

За результатами ректорського іспиту  визначалися студенти з «групи 

ризику», з якими на кафедрах проводилися  додаткові заняття.  
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Методика проведення ліцензійних іспитів Крок 

Ліцензійні іспити в 2015- 2016 н.р. в ДЗ «Луганський державний 

медичний університет»  проводилися в межах України, згідно графіку у 

терміни, визначені Листом МОЗ України від 12.06.2015 г. №08.01-47/18688.  

Методика проведення іспиту була традиційною. Екзаменаційний тест на 

60- 70% було сформовано з національного банку тестових завдань, який цього 

року був відкритим для користування. Для забезпечення моніторингу 

дотримання процедури проведення ліцензійного іспиту, відповідно до Порядку, 

аудиторії, у яких проходив іспит, були оснащені системами аудіо - та відео-

спостереження. Зроблені відеозаписи та фото були передані до Центру 

тестування, який здійснює аналіз та збереження відповідної інформації. 
Порушень регламенту процедури проведення іспиту Центром тестування не 

зафіксовано. 

 

Результати складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок». 

Крок 1 «Загальна лікарська підготовка» 

Складання ліцензійного іспиту  відбулося 29 червня 2016 р. Відповідно 

до Галузевих стандартів вищої освіти, тестовий екзамен є семестровим 

екзаменом і визначає показники якості фахової компоненти базової вищої 
освіти. Студенти, які не складають іспит, відраховуються з університету. 

Контингент студентів, що складали іспит, нараховував 39 осіб, з них: 36 

вітчизняних та 3 англомовних студентів. 

Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1 ЗЛП» 

наведені в таблицях II.14, II.15. 

Таблиця II.14-Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту 

студентами - громадянами України Крок 1 Загальна лікарська підготовка 
 

№ 
Тест 
(%) 

Субтести (%) 

Біол. 
Норм. 

Анат. 
Гістол. 

Норм. 

фіз. 
Біохімія 

Пат. 

фіз. 
Пат.ан. Мікробіол. Фарм. 

1 
37 42,9 55 40 23,3 23,3 43,3 29,2 56,2 38,5 

2 83 100 85 80 80 80 80 87,5 68,8 88,5 

3 87 92,9 90 90 90 86,7 83,3 83,3 68,8 96,2 

4 80 85,7 85 90 80 80 70 79,2 68,8 88,5 

5 75,5 78,6 65 70 80 76,7 66,7 87,5 62,5 84,6 

6 37 21,4 45 40 33,3 40 33,3 33,3 50 38,5 

7 79 85,7 85 80 76,7 76,7 83,3 75 75 76,9 

8 67 64,3 65 70 66,7 63,3 63,3 62,5 75 76,9 

9 87 85,7 90 90 90 90 86,7 83,3 68,8 92,3 

10 61 57,1 55 40 63,3 60 60 75 50 69,2 
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№ 
Тест 

(%) 

Субтести (%) 

Біол. 
Норм. 

Анат. 
Гістол. 

Норм. 

фіз. 
Біохімія 

Пат. 

фіз. 
Пат.ан. Мікробіол. Фарм. 

11 88 92,9 90 90 86,7 90 83,3 87,5 75 96,2 

12 71 85,7 70 60 66,7 73,3 60 66,7 62,5 92,3 

13 86,5 92,9 85 90 90 90 73,3 95,8 62,5 96,2 

14 69 64,3 75 60 66,7 63,3 70 75 68,8 73,1 

15 77 92,9 70 60 80 83,3 66,7 83,3 62,5 84,6 

16 78,5 64,3 85 70 80 76,7 76,7 91,7 62,5 84,6 

17 87 92,9 85 80 80 96,7 83,3 83,3 81,2 96,2 

18 72 78,6 85 60 66,7 66,7 73,3 79,2 56,2 76,9 

19 62 50 50 50 73,3 70 60 50 43,8 84,6 

20 88,5 85,7 85 80 90 93,3 86,7 91,7 75 96,2 

21 82 85,7 80 90 73,3 73,3 83,3 91,7 81,2 88,5 

22 80,5 85,7 85 60 86,7 73,3 83,3 87,5 62,5 84,6 

23 83,5 85,7 80 80 83,3 80 83,3 100 62,5 88,5 

24 79 85,7 75 70 73,3 86,7 80 87,5 68,8 76,9 

25 86,5 92,9 85 80 100 86,7 80 83,3 81,2 84,6 

26 83 85,7 80 80 73,3 83,3 80 95,8 68,8 96,2 

27 56,5 57,1 45 40 60 73,3 63,3 41,7 50 57,7 

28 45,5 50 45 50 56,7 36,7 53,3 16,7 37,5 61,5 

29 63 42,9 55 70 66,7 76,7 60 50 62,5 73,1 

30 69 57,1 65 70 73,3 76,7 63,3 62,5 62,5 80,8 

31 55 64,3 45 60 50 60 53,3 58,3 50 57,7 

32 70 71,4 65 80 73,3 60 66,7 70,8 68,8 80,8 

33 62,5 50 55 50 73,3 63,3 66,7 62,5 56,2 65,4 

34 59,5 71,4 55 80 70 46,7 50 66,7 56,2 57,7 

35 68,5 92,9 70 50 70 56,7 66,7 75 43,8 84,6 

36 49,5 64,3 65 40 50 63,3 30 33,3 50 53,8 
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Таблиця II.15-Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту 

студентами - громадянами іноземних держав Krok 1 Medicine 
 

№ 
Тест 

(%) 

Субтести (%) 

Біол. 
Норм. 

анат. 
Гістол. 

Норм. 

фіз. 
Біохімія 

Пат. 

фіз. 
Пат.ан. Мікробіол. Фарм. 

1 
71 71,4 70 50 66,7 76,7 66,7 83,3 62,5 76,9 

2 62 57,1 65 50 60 63,3 66,7 45,8 68,8 73,1 

3 69,5 71,4 70 80 66,7 66,7 76,7 58,3 62,5 76,9 

 

Як бачимо з наведених таблиць, 3 англомовних студенти складають іспит. 

Аналіз результатів складання іспиту вітчизняними студентами свідчить 

про негативну динаміку показників щодо підготовки студентів. Із 36 студентів 

іспит не склали 7 або 19,4%, демонструючи занадто низькі загальні результати 

тестування від 37 до 56%. В порівнянні з національним показником (іспит по 

Україні не склали 11,7% студентів) ми маємо один з найгірших результатів 

серед вищих медичних навчальних закладів України. 

У розрізі дисциплін, критерій 60,5% не проходять 7 студентів з біології, з 

нормальної анатомії – 9 студентів , з гістології - 15, з нормальної фізіології - 5, з 

біохімії -7, з патологічної фізіології - 9, з патологічної анатомії - 8, з 

мікробіології - 10, з фармакології - 6. 

Стосовно студентів, які не склали іспит, результати навіть визивають 

велику не заспокоєність. Це наша потенційна «група ризику». Майже усі 
студенти не проходять критерій 60,5%  практично з усіх дисциплін. Тестування 

на рівні 16,7%, 21,4%, 29,2%, 33,3% дають підстави для запитання щодо взагалі 
якості навчання з цих дисциплін в університеті. 

 

Таблиця II.16-Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту 

Крок 1 Загальна лікарська підготовка студентами «групи ризику» 
  

№ 
Тест 

(%) 

Субтести (%) 

Біол. 
Норм. 

Анат. 
Гістол. 

Норм. 

фіз. 
Біохімія 

Пат. 

фіз. 
Пат.ан. Мікробіол. Фарм. 

1 
37 42,9 55 40 23,3 23,3 43,3 29,2 56,2 38,5 

2 56,5 57,1 45 40 60 73,3 63,3 41,7 50 57,7 

3 45,5 50 45 50 56,7 36,7 53,3 16,7 37,5 61,5 

4 55 64,3 45 60 50 60 53,3 58,3 50 57,7 

5 59,5 71,4 55 80 70 46,7 50 66,7 56,2 57,7 

6 37 21,4 45 40 33,3 40 33,3 33,3 50 38,5 

7 49,5 64,3 65 40 50 63,3 30 33,3 50 53,8 
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Узагальнені результати по іспиту у розрізі субтестів наведені у таблиці 
II.17 

 

Таблиця II.17-Узагальнені результати складання ліцензійного 

інтегрованого іспиту Крок 1 Загальна лікарська підготовка 
 

Нац. 

показ. Тест 

(%) 

Субтести (%) 

Біол. 
Норм. 

Анат. 
Гістол. 

Норм. 

фіз. 
Біохімія 

Пат. 

фіз. 
Пат.ан. Мікробіол. Фарм. 

75,2 71,3 73,8 70,8 67,8 72,1 71,6 68,5 71,8 62,7 78,4 

При національному показнику 75,2 % , ми маємо узагальнений результат 

на рівні 71,3% (на 3,9% нижче від національного). Найвищий показник з 

дисциплін «Крок 1-ЗЛП»  - 78,4% належить фармакології, найнижчий 62,7% -  

мікробіології. Низькі показники демонструють студенти також з гістології 
(67,8%), патологічної фізіології (68,5%). 

Перше перескладання іспиту відбулося 13 липня 2016 року. Усі 7 студентів 

склали іспит, що надало їм змогу подовженню навчанню в університеті. 
Результати складання іспиту свідчать про низький рівень підготовки 

студентів з дисциплін «Крок -1 ЗЛП». Тому, дуже важливим стає  окреслення 

категорії студентів з так званої «групи ризику», що, у свою чергу, дає 

можливість вчасно приймати виважені управлінські рішення з організації 
заходів щодо виправлення ситуації, яка склалась в університеті з організації та 

проведення підготовки до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок». 

Крок 2 «Загальна лікарська підготовка» 

Ще більш відповідальна частина незалежного тестування та частина 

оцінювання загальної роботи – результати ліцензійного іспиту «Крок 2. ЗЛП». 

У минулому навчальному році іспит проходив 24 травня 2016 р. Починаючи з 

2015–2016 н. р. наказом МОЗ України від 26.08.2015 № 546 «Про підготовку до 

початку 2015–2016 н. р. та організацію його проведення» мінімальний критерій 

успішного складання ліцензійних іспитів було наближено до 

загальноприйнятих світових вимог та встановлено їх абсолютну величину на 

рівні 60,5 %, про що викладачі та студенти були проінформовані до початку 

навчального року. Статус іспиту як складової атестації випускників передбачає 

можливість його повторного складання один раз не раніше ніж через рік 

протягом трьох років. 

У 2015–2016 н. р. іспит «Крок 2. ЗЛП» складали 17 вітчизняних студентів 

та 28 англомовних. 

Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2- ЗЛП» в 

наведені в таблицях II.18, II.19, II.20.  
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Таблиця II.18-Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту 

студентами - громадянами України 

Крок 2 Загальна лікарська підготовка 
 

№ 
Тест 
(%) 

Субтести (%) 

Терапевтичний 
профіль 

Хірургічний 
профіль 

Педіатрічний 
профіль 

Акушерство та 
гінекологія 

Гігієнічний 
профіль 

1 83,5 83,8 87,5 76,7 96 72 

2 85 83,8 82,5 83,3 96 84 

3 72,5 71,2 70 63,3 84 80 

4 68 65 72,5 63,3 80 64 

5 84,5 76,2 90 86,7 100 84 

6 85 77,5 92,5 83,3 88 96 

7 83 80 85 76,7 84 96 

8 85,5 86,2 82,5 80 96 84 

9 84,5 83,8 85 83,3 88 84 

10 88 87,5 90 86,7 100 76 

11 80,5 77,5 77,5 86,7 80 88 

12 88,5 85 87,5 93,3 92 92 

13 84 80 82,5 86,7 96 84 

14 88,5 87,5 90 86,7 96 84 

15 89,5 90 90 90 96 80 

16 80 75 85 93,3 92 60 

17 82,5 83,8 75 86,7 88 80 

 

 

Таблиця II.19-Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту 

студентами - громадянами іноземних держав Krok 2 Medicine 
 

№ 
Тест 

(%) 

Субтести (%) 

Терапевтичний 

профіль 

Хірургічний 

профіль 

Педіатрічний 

профіль 

Акушерство та 

гінекологія 

Гігієнічний 

профіль 

1 65,5 69,1 64,1 70 60 56 

2 64,5 65,4 64,1 66,7 72 52 

3 73 72,8 69,2 73,3 80 72 

4 85,5 87,7 84,6 86,7 92 72 

5 81,5 82,7 79,5 83,3 88 72 

6 76,5 80,2 71,8 80 84 60 

7 81 82,7 79,5 80 88 72 

8 78 79 74,4 76,7 88 72 

9 81,5 84 71,8 90 88 72 

10 78 77,8 82,1 76,7 80 72 

11 80,5 82,7 74,4 83,3 92 68 

12 69,5 66,7 59 76,7 88 68 

13 70,5 70,4 64,1 73,3 84 64 

14 78 80,2 79,5 80 76 68 

15 74 70,4 79,5 73,3 80 72 

16 71 69,1 69,2 76,7 80 64 

17 78 77,8 74,4 86,7 88 64 

18 67 66,7 64,1 66,7 80 60 

19 84 85,2 84,6 86,7 84 76 

20 86 87,7 82,1 86,7 96 76 

21 66,5 55,6 69,2 66,7 64 60 

22 68 67,9 64,1 70 76 64 



34 

 

№ 
Тест 

(%) 

Субтести (%) 

Терапевтичний 

профіль 

Хірургічний 

профіль 

Педіатрічний 

профіль 

Акушерство та 

гінекологія 

Гігієнічний 

профіль 

23 78 80,2 76,9 83,3 80 64 

24 67,5 66,7 69,2 66,7 72 64 

25 70,5 72,8 66,7 76,7 76 56 

26 77,5 80,2 76,9 70 84 72 

27 78 80,2 71,8 80 84 72 

28 68,5 70,4 66,7 66,7 76 60 

 

Слід відзначити, що у 2016 р. Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина» і 
«Фармація» при МОЗ України, зважаючи на виявлені помилки у тестових 

завданнях, прийняв рішення провести корекцію розрахунку загального балу 

всіх іноземних студентів шляхом застосування коефіцієнтів 1,04 для студентів 

російської мови навчання та 1,07 для студентів англійської мови навчання. 

Завдяки цьому рішенню загальний показник тестування наших англомовних 

студентів збільшився з 74,6% на 5,3%. 
 

Таблиця II.20-Узагальнені результати складання ліцензійного інтегрованого 

іспиту Крок 2 Загальна лікарська підготовка 

 

Тест 

(%) 

Субтести (%) 

Терапевтичний 

профіль 

Хірургічний 

профіль 

Педіатрічний 

профіль 

Акушерство та 

гінекологія 

Гігієнічний 

профіль 

Вітчизняні 

83,1 
80,8 83,8 82,7 91,3 81,6 

Англомовні – скоригований показник з тесту – 79,9  

74,6 75,3 72,6 76,9 81,4 66,3 

 

Ми маємо дуже задовільні результати. З 20 ВНЗ, що брали участь у 

тестуванні, ми разом з БДМУ, ДНМУ в трійці тих, де іспит склали всі студенти 

(таблиця II.21). 
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ТаблицяII.21-Додипломна освіта. Кількість студентів, які не склали 

«Крок 2» у 2016 р. при критерії 60,5 % по Україні 

      Крок 2. ЗЛП     

  ГромадяниУкраїни Іноземці (рос., укр.) Іноземці (англ.)  

 ВНЗ 

За
ре

єс
тр

ов
ан

о 

Н
е 

ск
ла

ли
 

Н
е 

ск
ла

ли
, 

%
 

За
ре

єс
тр

ов
ан

о 

 

Н
е 

ск
ла

ли
 

Н
е 

ск
ла

ли
, 

%
 

За
ре

єс
тр

ов
ан

о 

Н
е 

ск
ла

ли
 

Н
е 

ск
ла

ли
, 

%
 

 

    

    

 БДМУ 413 0 0 –  – – 86 1 1,2  

 ВНМУ 536 4 0,7 81  2 2,5 159 3 1,9  

 ДДМА 436 2 0,5 93  23 24,7 38 15 39,5  

 ДНМУ 81 0 0 2  0 0 – – –  

 ЗДМУ 409 4 1,0 27  1 3,7 77 2 2,6  

 ІФНМУ 399 8 2,0 31  2 6,5 149 5 3,4  

 ЛугДМУ 17 0 0 –  – – 28 0 0  

 ЛНМУ 496 2 0,4 10  0 0 114 0 0  

 НМУ 1090 29 2,7 82  11 13,4 35 3 8,6  

 ОНМУ 492 12 2,4 64  1 1,6 260 30 11,5  

 ТДМУ 318 6 1,9 5  1 20,0 153 1 0,7  

 УМСА 323 4 1,2 29  1 3,4 18 1 5,6  

 ХНМУ 463 7 1,5 69  4 5,8 233 0 0  

 КМУУАНМ 82 10 12,2 8  1 12,5 5 0 0  

 УжНУ 158 3 1,9 –  – – 33 2 6,1  

 СДУ 165 5 3,0 35  0 0 142 39 27,5  

 ХНУ 79 10 12,7 64  12 18,8 319 57 17,9  

 ДМІТНМ 11 2 18,2 4  3 75,0 37 11 29,7  

 ПВНЗ МАЕтМ 12 7 58,3 1  1 100,0 – – –  

 ЛМІ 28 7 25,0 –  – – – – –  

 Всього 6008 122 2,0 605  63 10,4 1886 170 9,0  

 

При національному показнику 84,7% вітчизняні студенти мають 

узагальнений результат на рівні 83,1%, англомовні – 79,9%. 

Найкращий результат як вітчизняні, так і англомовні студенти 

демонструють з дисципліни акушерство та гінекологія 91,3% та 81,4% 

відповідно (таблиця II.20). 

Позитивною тенденцією є той факт, що у розрізі усіх дисциплін іспиту усі 
вітчизняні та англомовні студенти проходять критерій 60,5%. 

Таким чином, аналіз результатів «Крок 2. ЗЛП» у цілому та за субтестами 

свідчить про те, що на сьогодні ми досягли достатньо високого показника по 

відсоткам правильних відповідей. Тому, завдання випускаючих кафедр 

закріпити та поліпшити досягнутий результат у новому навчальному році. 
Профільним і методичним комісіям слід звернути увагу на подальше 

підвищення якості навчання та контролю засвоєння знань, підсилити 

відповідальність викладачів за здобуття студентами необхідних науково-

теоретичних знань та навичок. 
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КРОК -1 «Стоматологія» 

Складання іспиту відбулося 10 березня 2016 року. Контингент студентів, 

що складали іспит, нараховував 7 осіб, з них: 5 вітчизняних, 1 російськомовний 

та 1 англомовний іноземних студентів. 

Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1 

Стоматологія» наведені в таблицях II.22, II.23, II.24. 

2 іноземних студента складають іспит. При цьому, слід визнати високий 

рівень підготовки англомовного студента, який проходить рівно тестування з 

загальним показником 85,5%, а у розрізі субтестів – навіть 100% з 

фармакології, 91,7% - з патологічної фізіології (таблиця II.23). 
 

Таблиця II.22-Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту 

студентами - громадянами України Крок 1 Стоматологія 
 

№ 
Тест 
(%) 

Субтести (%) 

Біол. Норм. 

анат. 
Гістол. Норм. 

фіз. 
Біохім. Пат. 

фіз. 
Пат.ан. Мікробіол. Фарм. 

1 71 75 73,3 60 79,2 62,5 66,7 58,3 92,9 79,2 

2 63 62,5 53,3 80 66,7 62,5 66,7 45,8 85,7 58,3 

3 73 68,8 70 90 70,8 62,5 75 58,3 85,7 83,3 

4 77,5 68,8 83,3 75 70,8 79,2 83,3 79,2 71,4 79,2 

5 51 62,5 46,7 50 58,3 37,5 58,3 50 50 50 

 

Таблиця II.23-Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту 

студентами - громадянами іноземних держав Krok  1 Stomatology 
 

№ 
Тест 

(%) 

Субтести (%) 

Біол. Норм. 

анат. 
Гістол. Норм. 

фіз. 
Біохім. Пат. 

фіз. 
Пат.ан. Мікробіол. Фарм. 

1 85,5 81,2 76,7 85 87,5 83,3 91,7 79,2 85,7 100 

 

 

Таблиця II.24 Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту 

студентами - громадянами іноземних держав Крок 1 Стоматологія 
 

№ 
Тест 

(%) 

Субтести (%) 

Біол. Норм. 

анат. 
Гістол. 

Норм. 

фіз. 
Біохім. Пат. 

фіз. 
Пат.ан. Мікробіол. Фарм. 

1 61,5 50 60 60 58,3 58,3 58,3 70,8 71,4 66,7 
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Протилежні результати у іноземного російськомовного студента. При 

загальному результаті тестування на рівні 61,5% студент не проходить критерій 

60,5% з біології, нормальної анатомії, нормальної фізіології, біохімії, 
патологічної фізіології, що взагалі сприяло би появі ризику не складання іспиту 

(таблиця II.24). 

 

Таблиця II.25-Узагальнені результати складання ліцензійного 

інтегрованого іспиту Крок 1 Стоматологія 

 

№ 

Нац. 

показ. Тест 
(%) 

Субтести (%) 

Біол. Норм. 

анат. 
Гістол. Норм. 

фіз. 
Біохім. Пат. 

фіз. 
Пат.ан. 

Мікро
біол. 

Фарм. 

1 71,9 67,1 67,5 65,3 71 69,2 60,8 70 58,3 77,1 70 

 

Із 5 – ти  вітчизняних студентів , іспит не складає 1, що дорівнює 20%. По 

відсотку не склавших іспит студентів, ми маємо один  з найгірших показників  

в Україні, на 5,7% перевищив національний показник (таблиця 9). 

Узагальнений результат складання іспиту вітчизняними студентами склав 

67,1%, що нижче національного показника на 4,8% (таблиця 12). 

Негативною тенденцією слід визначити і те, що студенту знадобилося 2 

спроби  перескладання іспиту, щоб скласти тест і не бути відрахованим із 

університету.  

Але, у цілому, все ж усі 7 студентів за результатами складання 

ліцензійного іспиту «Крок-1 «Стоматологія»  були переведені на 4 курс 

навчання. 

 

КРОК -2 «Стоматологія» 

Складання іспиту відбулося 31 травня 2016 року. Контингент студентів, 

що складали іспит, нараховував 5 осіб, з них: 1 вітчизняний та 4 

російськомовних іноземних студентів. 

Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2 

Стоматологія» наведені в таблицях 13, 14. 

При національному показнику 76,1% наш вітчизняний студент має 

результат тестування на рівні 83,5%, що на 7,4% перевищує національний 

показник. Іноземні студенти мають узагальнений результат на рівні 71,6%, що 

нижче національного показника на 4,5%. 

Вітчизняний студент з високими результатами проходить тестування 

майже по усім дисциплінам. 

Щодо іноземних студентів, критерій 60,5% не проходять 2 студенти з 

дитячої стоматології, 2 – з дитячої хірургічної стоматології, 2 – з ортодонтії. 
Але, у цілому, в 2015 – 2016 н.р. наш самий вагомий та позитивний 

результат це те, що усі студенти - випускники ДЗ «Луганський державний 

медичний університет» - 18 вітчизняних та 28 іноземних англомовних, 4 
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іноземних російськомовних  успішно склали інтегровані ліцензійні іспити  

«Крок – 2» та одержали «Діпломи спеціаліста». 

 

Таблиця II.26-Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту студентами - 

громадянами України Крок 2  Стоматологія 

  

 № 

 

 

Нац. 

показ. 
 

Тест 

(%) 

Субтести (%) 

Т
ер

ап
ев

ти
ч
н
а 

ст
ом

ат
ол

ог
ія

 

Х
ір
ур

гі
ч
н
а 

ст
ом

ат
ол

ог
ія

 

О
р
то
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ед

и
ч
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а 

ст
ом
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ол

ог
ія

 

Д
и
тя

ч
а 

ст
ом

ат
ол

ог
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Д
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тя
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и
тя
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а 
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ги
ч
н
а 

ст
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ог
ія

 

О
р
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н
ті
я 

1 76,1 83,5 74,5 88,9 85,1 84 92,3 76,9 72,7 

 

Таблиця II.27-Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту студентами - 

громадянами іноземних держав Крок 2  Стоматологія   

 

№ 
Тест 
(%) 

Субтести (%) 

Т
ер
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ев
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ч
н
а 

ст
ом

ат
ол

ог
ія
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О
р
то

до
н
ті
я 

1 82,5 91,5 82,2 74,5 80 88,5 76,9 63,6 

2 68 74,5 68,9 76,6 58 65,4 53,8 45,5 

3 67,5 66 77,8 61,7 70 80,8 53,8 63,6 

4 68,5 74,5 73,3 63,8 58 69,2 61,5 27,3 

 

Заходи щодо  покращення підготовки студентів до складання 

ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» в 20616 – 2017 н. р. 

З метою поліпшення якості підготовки лікарів, провізорів щодо 

підготовки до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок», 

розроблений «План заходів ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

для підготовки до початку 2016 - 2017 навчального року та організації його 

проведення», який містить наступні заходи: 

1. Врахувати при підготовці до атестації суб’єктів навчання запровадження 

мінімальних критеріїв успішного складання ліцензійних інтегрованих іспитів 

«Крок 1» і «Крок 2» на рівні 60,5% та «Крок 3» на рівні 70,5%;  

2. Продовжити поповнення банку тестових завдань для ліцензійних 

інтегрованих іспитів «Крок» питаннями, які стосуються невідкладних станів, 
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організації допомоги і в екстремальних ситуаціях та медичної допомоги в 

бойових умовах; 

3. Забезпечувати постійне оновлення та розміщення оприлюднених 

Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності 
фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при 

МОЗ України» інформаційних матеріалів на серверах дистанційного навчання 

вищих навчальних закладів; 

4. Здійснювати підготовку студентів до ліцензійних інтегрованих іспитів 

«Крок» у кілька етапів - самостійна роботу та вивчення студентами тестових 

завдань; робота студентів на кафедрах; контроль навчально-пізнавальної 
діяльності студентів з підготовки до цих іспитів шляхом проведення 

комплексних контрольних робіт за відповідним форматом (діагностично-

тренінгові тестування та підсумковий (ректорський) тестовий контроль 

студентів); структуроване проведення пілотних тестових іспитів, аналогічних 

іспиту «Крок 2» профільними кафедрами;  

5. Забезпечити приведення рівня методичного та матеріально-технічного 

забезпечення кафедр, циклових комісій у відповідність до сучасних вимог щодо 

організації навчально-пізнавальної діяльності студентів при підготовці до 

ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» (забезпечення літературою, закупівля 

комп’ютерів, тренажерів, фантомів тощо); удосконалювати зміст настановних 

лекцій і передекзаменаційних консультацій з навчальних дисциплін, які є 

елементами з ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок», забезпечивши 

належний контроль за їх проведенням деканатами. 

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДЕК 

 

Основним етапом перевірки якості нашої освітньої діяльності є 

проведення випускної компанії. 
Державні випускні іспити у 2016 році пройшли у відповідності до вимог 

та нормативних документів. У відповідності до наказу МОЗ України № 53 від 

31.01.2005 р. «Практично орієнтований іспит у вигляді комплексного іспиту 

проводиться як комплексна перевірка спроможності випускника здійснювати 

професійну діяльність в умовах, наближених до реальних, і демонструвати 

необхідний рівень сформованості умінь і навичок, визначених відповідно до 

ОКХ». 

Регламент проведення - це ступенева система: ліцензійний державний 

іспит («КРОК-2») та комплексний практично орієнтований іспит, під час якого 

проводиться контроль засвоєння практичних навичок біля ліжка хворого з 

оцінкою умінь та відповіддю на питання за формою протоколу проведення та 

оцінювання першої частини комплексного державного іспиту (робота з хворим) 

та складання практичних навичок з предмету, контроль засвоєння знань і умінь, 

необхідних для професійної діяльності, розв'язування ситуаційних задач: на 

діагностику, лікування невідкладних станів, а також при виконанні медичних 

маніпуляцій. 
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Іспит складається з 2 комплексів, кожен яких проводиться у 2 етапи. 

Перший комплекс: внутрішні, професійні та інфекційні хвороби; хірургічні 
хвороби з дитячою хірургією; акушерство та гінекологія, другий – дитячі 
хвороби з дитячими інфекційними хворобами; гігієна, соціальна медицина та 

економіка охорони здоров′я. Розділ невідкладних станів та маніпуляцій на 

фантомах і манекенах передбачає в першу чергу те, що кожен випускник на 

сучасному етапі повинен володіти знаннями та уміннями щодо надання 

екстреної допомоги при різних критичних станах як дорослим, так і дітям 

різного віку. Другий етап обох комплексів проводиться у клініках біля ліжка 

хворого і надає можливість виявити клінічне мислення кожного випускника та 

володіння методикою обстеження пацієнтів різного віку. Застосування 

комплексного іспиту дозволяє об′єктивно визначити відповідність рівнів 

сформованості знань та умінь випускників і перевірити їх спроможність 

здійснювати професійну діяльність в умовах, наближених до реальних, 

відповідно до вимог державних стандартів освіти. Іспит студентів випускного 

курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 

«Стоматологія» також складається з 2 комплексів, кожен яких проводиться у 2 

етапи. Перший комплекс: хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, другий 

- терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія. Державний іспит 

проводився у формі практично-орієнтованого іспиту «біля стоматологічного 

крісла», а також включав оцінювання стандартних практичних навичок, 

контроль засвоєння знань і умінь, необхідних для професійної діяльності. 
Принципових зауважень щодо організації проведення іспитів, 

матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення проведення у 

голів ДЕК не було. 

В процесі проведення Державної атестації Головами ДЕК та членами 

екзаменаційної комісії зроблені зауваження, які потрібно урахувати у 

подальшій роботі з метою поліпшення підготовки випускників. Так, зокрема за 

результатами Державного випускного іспиту з внутрішніх, професійних та 

інфекційних хвороб у вітчизняних та іноземних студентів рекомендовано 

приділяти увагу поліпшенню знань студентів з питань сучасних діагностичних 

та лікувальних технологій в пульмонології. Крім того, особливу увагу 

приділяти питанням надання невідкладної допомоги хворим із гострим 

коронарним синдромом, а також зосередити увагу студентів на знанні 
інструментальних методів дослідження ШКТ. Рекомендовано: профільній 

кафедрі розробити додаткові методичні рекомендації щодо зазначених питань. 

Під час складання Державного іспиту з хірургічних хвороб з дитячою 

хірургією Головою ДЕК та членами екзаменаційної комісії зроблені 
зауваження з питань, які потрібно врахувати в подальшій роботі з метою 

поліпшення підготовки студентів: поодинокі студенти показали недостатні 
знання щодо методів визначення ступеню крововтрати за клінічними ознаками, 

що є актуальним під час наявності бойових дій в області. Рекомендовано: 

розробити додаткові методичні рекомендації для удосконалення цих знань та 

присвятити цій темі більше уваги при проведенні практичних занять. 
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За результатами Державної атестації з акушерства та гінекології 
головою ДЕК і членами екзаменаційної комісії було відмічено недоліки, на які 
потрібно звернути увагу при викладанні курсу акушерства ті гінекології:  

- поодинокі студенти показали недостатні знання щодо визначення тактики 

ведення вагітності, яка ускладнилася синдромом затримки розвитку 

внутрішньоутробного плода. 

- окремі студенти показали недостатні знання медичної допомоги 

пов'язані з аномаліями розвитку жіночих статевих органів.  

Рекомендовано: розробити методичні рекомендації з вищезазначених тем 

та присвятити цим питанням більше уваги при проведенні практичних занять. 

Під час іспиту з дисципліни «Педіатрія з дитячими інфекціями» 

встановлено наступні недоліки: випускники 2015-2016 н. р. виявили недостатні 
знання щодо клініко-лабораторної діагностики, лікування та невідкладної 
допомоги з питань TORCH-інфекції, фетального гепатиту, печінкової 
недостатності. Рекомендовано: розробити методичні рекомендації для 

удосконалення цих знань та присвятити цій темі більше уваги при проведенні 
практичних занять. 

В процесі складання державного іспиту з гігієни, соціальної медицини, 

організації та економіки охорони здоров’я Головою ДЕК та членами 

екзаменаційної комісії були зроблені зауваження, які потрібно врахувати в 

подальшій роботі з метою покращення підготовки студентів, а саме: 

� деякі студенти медичного факультету показали недостатні знання в 

питаннях військової гігієни зокрема в методах обеззаражування води в 

польових умовах. 

� окремі студенти з труднощами розв’язували задачі з гігієни праці по 

розрахунку мікрокліматичних параметрів робітників металургійної 
промисловості.  

� поодинокі студенти недостатньо чітко та повно відповідають на питання 

тестових завдань високого рівня складності, пов’язаних з медичною 

статистикою. 

Рекомендовано: розробити методичні рекомендації для удосконалення 

цих знань та присвятити цим питанням більше уваги при проведенні 
практичних занять. 

У процесі проведення Державної атестації за спеціальністю 

«Стоматологія» Головою ДЕК та членами екзаменаційної комісії зроблені 
зауваження, які потрібно урахувати у подальшій роботі з метою поліпшення 

підготовки випускників: 

- у деяких студентів виявлена недостатність знань з особливостей будови 

та розвитку ЩЛД. 

Рекомендовано:  приділяти більше уваги розглядам питань з будови та 

розвитку ЩЛД. 

- необхідно звернути увагу на виготовлення та використання студентами 

ендофантомів та недостатнє володіння навичками сучасних методів знеболення 

в стоматології 
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Рекомендовано: приділяти більше уваги вивченню анатомічних структур і 
орієнтирів і використання відповідного інструментарія для проведення 

анестезій.  

Для реалізації критичних зауважень і пропозицій Голів ДЕК 2016 року 

деканатом на основі пропозицій окремих кафедр був розроблений єдиний 

комплексний план ліквідації виявлених недоліків. 

Таблиця II.28.а 

Загальна інформація щодо підсумків складання практично-орієнтованого 

державного іспиту (ПОДІ) з внутрішніх, професійних та інфекційних 

хвороб вітчизняними студентами випускного курсу   

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 

«Лікувальна справа», «Педіатрія» 
 

 

Навч.  

рiк 

Кiлькiсть 

студентiв, які 
складали 

іспити 

Підсумки складання практично-орієнтованого державного іспиту 

Сер. бал 

ПОДІ 

% 

складан
ня 

«Крок 

2»** 

Абс. 

успiшнi

сть, % 

Якiсна  

успiшнi

сть, % «вiдмiнно» «добре» «задовiльно» «незадовiльно» 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014-

2015 
21 6 28,6 13 61,9 2 9,5 - - 4,3  100 90,5 

2015-

2016 
17 4 23,5 9 53 4 23,5 - - 4,0 80,8 100 76,5 

 

Таблиця II.28.б 

Загальна інформація щодо підсумків складання ПОДІ з внутрішніх, 

професійних та інфекційних хвороб іноземними студентами випускного 

курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 

«Лікувальна справа» 

 

Навч.  

рiк 

Кiлькiсть 

студентiв, які 
складали 

іспити 

Підсумки складання практично-орієнтованого державного іспиту 

Сер. бал 

ПОДІ 

% 

складан
ня 

«Крок 

2»** 

Абс. 

успiшнi

сть, % 

Якiсна  

успiшнi

сть, % «вiдмiнно» «добре» «задовiльно» «незадовiльно» 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014-
2015 

8 1 12,5 5 62,5 2 25 0  3,88  100 75 

2015-

2016 
30 2 6,7 19 63,3 9 30 - - 4,0 75,3 100 70 

 

Таблиця II.29.а 

Загальна інформація щодо підсумків складання ПОДІ з хірургічних хвороб 

з дитячою хірургією вітчизняними студентами випускного курсу   

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 

«Лікувальна справа», «Педіатрія» 
 

Навч.  

рiк 

Кiлькiсть 

студентiв, які 
складали 

іспити 

Підсумки складання практично-орієнтованого державного іспиту 

Сер. бал 

ПОДІ 

% 

складан
ня 

«Крок 

2»** 

Абс. 

успiшнi

сть, % 

Якiсна  

успiшнi

сть, % «вiдмiнно» «добре» «задовiльно» «незадовiльно» 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014-

2015 
21 6 28,6 12 57,1 3 14,3 - - 4,1  100 85,7 

2015-

2016 
17 3 17,7 11 64,6 3 17,7 - - 4,0 83,8 100 83,4 
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Таблиця II.29.б 

Загальна інформація щодо підсумків складання ПОДІ з хірургічних хвороб 

з дитячою хірургією іноземними студентами випускного курсу   

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 

«Лікувальна справа» 
 

Навч.  

рiк 

Кiлькiсть 

студентiв, які 
складали 

іспити 

Підсумки складання практично-орієнтованого державного іспиту 

Сер. бал 

ПОДІ 

% 

складан
ня 

«Крок 

2»** 

Абс. 

успiшнi

сть, % 

Якiсна  

успiшнi

сть, % «вiдмiнно» «добре» «задовiльно» «незадовiльно» 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014-

2015 
8 1 12,5 4 50 3 37,5 - - 3,75  100 75 

2015-

2016 
30 - - 20 66,7 10 33,3 - - 3,7 72,6 100 66,7 

 

Таблиця II.30.а 

Загальна інформація щодо підсумків складання ПОДІ з акушерства та 

гінекології вітчизняними студентами випускного курсу   

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 

«Лікувальна справа», «Педіатрія» 

 

Навч.  

рiк 

Кiлькiсть 

студентiв, які 
складали 

іспити 

Підсумки складання практично-орієнтованого державного іспиту 

Сер. бал 

ПОДІ 

% 

складан
ня 

«Крок 

2»** 

Абс. 

успiшнi

сть, % 

Якiсна  

успiшнi

сть, % «вiдмiнно» «добре» «задовiльно» «незадовiльно» 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014-

2015 
21 5 23,8 12 57,1 4 19,1 - - 4,1  100 80,9 

2015-

2016 
17 3 17,7 10 58,8 4 23,5 - - 3,9 91,3 100 76,5 

 

Таблиця II.30.б 

Загальна інформація щодо підсумків складання ПОДІ з акушерства та 

гінекології іноземними студентами випускного курсу   

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 

«Лікувальна справа» 

 

Навч.  

рiк 

Кiлькiсть 

студентiв, які 
складали 

іспити 

Підсумки складання практично-орієнтованого державного іспиту 

Сер. бал 

ПОДІ 

% 

складан
ня 

«Крок 

2»** 

Абс. 

успiшнi

сть, % 

Якiсна  

успiшнi

сть, % «вiдмiнно» «добре» «задовiльно» «незадовiльно» 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014-

2015 
8 1 12,5 5 62,5 2 25 - - 3,9  100 75 

2015-

2016 
30 2 6,7 19 63,3 9 30 - - 3,8 81,4 100 70 
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Таблиця II.31.а 

Загальна інформація щодо підсумків складання ПОДІ з дитячих хвороб з 
дитячими інфекційними хворобами вітчизняними студентами випускного 

курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 

«Лікувальна справа», «Педіатрія» 

 

Навч.  

рiк 

Кiлькiсть 

студентiв, які 
складали 

іспити 

Підсумки складання практично-орієнтованого державного іспиту 

Сер. бал 

ПОДІ 

% 

складан
ня 

«Крок 

2»** 

Абс. 

успiшнi

сть, % 

Якiсна  

успiшнi

сть, % «вiдмiнно» «добре» «задовiльно» «незадовiльно» 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014-

2015 
21 4 19,1 14 66,7 3 14,2 - - 4,1  100 85,7 

2015-

2016 
17 2 11,8 11 64,7 4 23,5 - - 3,9 82,7 100 76,5 

 

Таблиця II.31.б 

Загальна інформація щодо підсумків складання ПОДІ з дитячих хвороб з 
дитячими інфекційними хворобами іноземними студентами випускного 

курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 

«Лікувальна справа» 

 

Навч.  

рiк 

Кiлькiсть 

студентiв, які 
складали 

іспити 

Підсумки складання практично-орієнтованого державного іспиту 

Сер. бал 

ПОДІ 

% 

складан
ня 

«Крок 

2»** 

Абс. 

успiшнi

сть, % 

Якiсна  

успiшнi

сть, % «вiдмiнно» «добре» «задовiльно» «незадовiльно» 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014-

2015 
8 2 25 5 62,5 1 12,5 - - 4,1  100 87,5 

2015-

2016 
30 2 6,7 19 63,3 9 30 - - 3,8 76,9 100 70 

 

Таблиця II.32.а 

Загальна інформація щодо підсумків складання ПОДІ з гігієни, соціальної 
медицини, організації та економіки охорони здоров’я вітчизняними 

студентами випускного курсу   

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 

«Лікувальна справа», «Педіатрія» 

 

Навч.  

рiк 

Кiлькiсть 

студентiв, які 
складали 

іспити 

Підсумки складання практично-орієнтованого державного іспиту 

Сер. бал 

ПОДІ 

% 

складан
ня 

«Крок 

2»** 

Абс. 

успiшнi

сть, % 

Якiсна  

успiшнi

сть, % «вiдмiнно» «добре» «задовiльно» «незадовiльно» 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014-

2015 
21 7 33,3 12 57,1 2 9,6 - - 4,2  100 90,5 

2015-

2016 
17 5 29,4 8 47,1 4 23,5 - - 4,1 81,6 100 76,5 
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Таблиця II.32.б 

Загальна інформація щодо підсумків складання ПОДІ з гігієни, соціальної 
медицини, організації та економіки охорони здоров’я іноземними 

студентами випускного курсу   

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 

«Лікувальна справа» 

 

Навч.  

рiк 

Кiлькiсть 

студентiв, які 
складали 

іспити 

Підсумки складання практично-орієнтованого державного іспиту 

Сер. бал 

ПОДІ 

% 

складан
ня 

«Крок 

2»** 

Абс. 

успiшнi

сть, % 

Якiсна  

успiшнi

сть, % «вiдмiнно» «добре» «задовiльно» «незадовiльно» 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014-

2015 
8 - - 5 62,5 3 37,5 - - 3,6  100 62,5 

2015-

2016 
30 - - 21 70 9 30 - - 3,7 66,3 100 70 

 

В цілому показники випускних іспитів демонструють нам деяку 

стабільність у якісній динаміці рівнів підготовки випускників, проте хотілося 

звернути вашу увагу на зниження кількості студентів, що навчаються на 

«відмінно» по всім дисциплінам та деяке підвищення кількості студентів, що 

навчаються на «задовільно», а також на зниження середнього балу ПОДІ по 

деяким дисциплінам. Навчальний відділ університету повинен проаналізувати 

дану тенденцію, завчасно зробити висновки та розробити заходи для 

виправлення становища. 

 

Таблиця II.33 

Зведені дані за підсумками атестації випускників 

(вітчизняні та іноземні студенти)  

Н
ав

ча
ль

ни
й 

 

рi
к 

К
iл

ьк
iс

ть
 

ст
уд

ен
тi

в 
на

 

ви
пу

ск
но

м
у 

К
iл

ьк
iс

ть
 

ст
уд

ен
тi

в,
 

до
пу

щ
ен

их
 д

о Результати АВ 

(абс.кількість/вісоток) 

С
ер

ед
ні

й 
ба

л 

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пi

ш
нi

ст
ь,

 %
 

Я
кi

сн
а 

ус
пi

ш
нi

ст
ь,

 %
 

   

ті
ль

ки
 н

а 
5
 

ті
ль

ки
 н

а 
 5

 і 
4
 

ті
ль

ки
 н

а 
5
, 

4
 і 

3
 

ті
ль

ки
 н

а 
 4

 

ті
ль

ки
 н

а 
 4

 і 
3
 

ті
ль

ки
 н

а 
3
 

от
ри

м
ал

и 
2
    

Для вітчизняних студентів 
2014-

2015 21 21 
3 

14,3 
11 

52,4 
- - 

7 
33,3 

- - 4,16 100 86,7 

2015-

2016 17 17 
2 

11,8 
4 

23,5 
- 

6 
35,3 

4 
23,5 

1 
5,9 

- 4,0 100 77,65 

Для студентів-іноземців 
2014-

2015 8 8 - 
5 

62,5 
- - 

2 
25 

1 
12,5 

- 3,74 100 72,5 

2015-

2016 
30 30 - 

2 
6,7 

- 
14 

46,6 
9 
30 

5 
16,7 

- 3,73 100 69,3 
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Таблиця II.34 

 

Зведені дані щодо підсумків атестації випускників у ДЗ «ЛДМУ»  ІV рівня акредитації  у поточному навчальному 

році порівняно із попереднім навчальним роком 

Н
ав

ча
ль

ни
й 

рі
к 

К
-т

ь 
ст

уд
ен

ті
в 

на
 в

ип
ус

к-

Д
оп

ущ
ен

о 
до

 

А
В

 
 

Склали іспити: 

С
ер

ед
ні

й 
ба

л 

 У тому числі 
Всього Тільки 

на  «5» 

Отримали 

диплом                        

з відзнакою 

На «5» 

 і «4» 

На «5», 

«4», «3» 

Тільки 

на «3» 

Отримали 

«2» 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2014-

2015 

29 29 29 3 10,3 2 6,9 16 55,2 - - 1 3,5 - - 3,95 

2015-

2016 

47 47 47 2 4,3 1 2,1 6 12,8 - - 6 12,8 - - 3,87 
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ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

Роботу медичного факультету з підготовки іноземних громадян було 

спрямовано на реалізацію освітньо-професійної програми вищої освіти за 

професійним спрямуванням 1201 «Медицина». Протягом 2015-2016 

навчального року було виконано сукупність норм для обов'язкового мінімуму 

змісту та рівня підготовки спеціалістів за фахом 7.12010001 - «Лікувальна 

справа», 7.12010002-«Педіатрія», 7.12010005 - «Стоматологія» МОЗ України 

від 10.01.2003 року. Значна увага приділялась підвищенню якості навчання, 

успішності студентів факультету та покращенню показників порівняно з 

минулим навчальним роком.  

У 2015-2016 навчальному році на медичному факультеті з підготовки 

іноземних громадян навчалися студенти шести курсів денного відділення. 

Контингент студентів медичного факультету з підготовки іноземних 

громадян  у 2015-2016 навчальному році складав: на початок навчального року 

(таблиця 1) за спеціальністю «Лікувальна справа» - 13 студентів; за 

спеціальністю «Педіатрія» - 0 студентів; за спеціальністю «Стоматологія» - 2 

студента.  

Загалом  було поновлено на 1-6 курс  2015-2016 навчальний рік 58 

іноземних громадян, здебільшого з таких країн: 

 

1.  Індія – 17 

2.  Лівія – 7  

3.  Ірак - 5 

4.  Єгипет –  4 

5.  Узбекистан – 4 

6.  Туніс -2 

7.  Нігерія –1 

8.  Кенія – 1 

9.  Лесото – 1 

10. Бангладеш – 1  

11. Туркменістан – 1 

12. Азербайджан – 1 

13. Гана – 1 

14. Шрі- Ланка – 2 

15. Непал – 1 
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Таблиця II.35 – Кількість іноземних студентів, що навлися на 

медичному факульті станом на 01.09.2015 р. 

 

Курс 
Усього 

«Лікувальна справа» «Педіатрія» «Стоматологія» Усього 

I - - - - 

II - - - - 

III - - 1 1 

IV - - - - 

V 2 - 1 3 

VI 11 - - 11 

Усього 13 - 2 15 

На кінець 2015-2016 навчального року на 01.07.2016р. (таблиця 2) 

контингент студентів складав: за спеціальністю «Лікувальна справа» - 25 

студентів; за спеціальністю «Педіатрія» - 0 студентів; за спеціальністю 

«Стоматологія» -3 студента.  

Загальна кількість студентів складала 58 осіб, з них: 

30 випускників 2015-2016 навчального року  отримали диплом лікаря за 

спеціальністю «Лікувальна справа».  

4 випускники 2015-2016 навчального року  5-го курсу отримали диплом 

лікаря зі спеціальності «Стоматологія».  

 

  Таблиця II.36 – Кількість іноземних студентів, що навчаються в 

ЛДМУ, станом на 01.07.2016 р. 

 

Курс 
Усього 

«Лікувальна справа» «Педіатрія» «Стоматологія» Усього 

I 3 - 1 4 

II 9 - - 9 

III 5 - - 5 

IV 3 - 2 5 

V 5 - - 5 

VI - - - - 

Усього 25 - 3 28 

 

У 2015-2016 навчальному році було відраховано за власним бажанням – 

13 студентів, через академічну неуспішність – 2 студенти, через порушення 

дисципліни та правил внутрішнього розпорядку – 6 студентів; поновлено –  44 

студенти. 

На 1-6 курсах медичного факультету з підготовки іноземних громадян за 

спеціальностю «Лікувальна справа» студентами завершено вивчення 28 

дисциплін, а на 1-5 курсах медичного факультету з підготовки іноземних 

громадян за спеціальністю «Стоматологія» завершено вивчення 22 дисциплін, 

які і підлягали оцінюванню. 
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Аналізуючи результати семестрового контролю на умовах кредитно-

трансферного навчання та зимової екзаменаційної сесії можна зробити наступні 
висновки (таблиця 3) 

Рівень їх знань  не можна оцінити як задовільний. Випускників-іноземців 

взагалі займалися тільки на трійки, більшість оцінок, знаходиться у розділі – 

оцінено «3». 

Академічну заборгованість мали 1 студент 3 курсу (0,4 % контингенту), 1 

студент 4 курсу (0,4 % контингенту). 

На 1-6 курсах медичного факультету з підготовки іноземних громадян 

(спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія») завершено вивчення 42 

дисциплін, а на 1-5 курсах медичного факультету з підготовки іноземних 

громадян (спеціальність «Стоматологія») 32 дисциплін.  

Аналізуючи результати семестрового контролю та літньої екзаменаційної 
сесії можна зробити наступні узагальнюючі висновки (таблиця 4)  

Порівняно з минулим роком  успішність студентів майже не змінилась. 

На кінець 1 семестру 2016-2017 року значно підвищився контингент 

іноземних громадян порівняно з 2015-2016  він складає 104 особи.  
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Таблиця II.37 

Загальні результати зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року 

 
Курс Кіл-ть 

студ. 

“5” “4” “5” та “4” “5”, “4”, “3” “4” та “3” “3” “2” Абс. 

пок. 

Якісн. 

пок. Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1 4 - - - - - - - - - - 4 100 - - 100 - 

2 9 - - - - - - - - - - 9 100 - - 100 - 

3 5 - - - - - - - - - - 5 100 - - 100 - 

4 5 - - - - - - - - - - 5 100 - - 100 - 

5 9 - - - - - - - - - - 9 100 - - 100 - 

6 30 - - - - - - - - - - 30 100 - - 100 - 

Усього 58 - - - - - - - - - - 58 100 - - 100 - 
 

 

Таблиця II.38 

 

Загальні результати літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року  
 

Курс Кіл-ть 

студ. 

“5” “4” “5” та “4” “5”, “4”, “3” “4” та “3” “3” “2” Абс. 

пок. 

Якіс. 

пок. Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

1 4 - - - - - - - - - - 4 100 - - 100 - 

2 9 - - - - - - - - - - 9 100 - - 100 - 

3 5 - - - - - - - - - - 5 100 - - 100 - 

4 5 - - - - - - - - - - 5 100 - - 100 - 

5 9 - - - - - - - - - - 9 100 - - 100 - 

6 30 - - - - - - - - - - 30 100 - - 100 - 

Усього 58 - - - - - - - - - - 58 100 - - 100 - 
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ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА 

Післядипломна освіта у ДЗ «Луганський державний медичний 

університет» здійснюється згідно ліцензії МОН України (серія АЕ № 636065 

від 10.03.2015 на провадження освітньої діяльності. Ліцензійний обсяг 

освітніх послуг за напрямами підготовки складає: 

- первинна післядипломна спеціалізація (інтернатура) – 800 осіб; 

- підвищення кваліфікації лікарів за 25 спеціальностями 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: 

o первинна післядипломна спеціалізація (інтернатура) за 25 

спеціальностями; залежно від спеціальності тривалість навчання в 

інтернатурі складає від 1 до 3 років; 

o підвищення кваліфікації лікарів шляхом проведення циклів вторинної 
спеціалізації (тривалість навчання від 2 до 9 місяців); 

o підвищення кваліфікації лікарів шляхом проведення циклів 

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

o передатестаційні цикли (тривалість 1 місяць); 

o стажування. 

 

РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Переміщення університету негативно відобразилось на післядипломній 

складовій освітнього процесу. На момент переміщення ВНЗ у 2014 – 15 р.р. 

кількість інтернів складала 16 осіб, цикли підвищення кваліфікації не 

проводились на протязі 8 місяців. Були втрачені налагоджені механізми 

взаємодії з обласними і районними структурами галузі охорони здоров’я. 

Завдяки підтримці Міністерства охорони здоров’я, особливо відділу освіти і 
науки, були відтворені механізми планування і оцінки якості роботи 

факультету післядипломної освіти. Всебічна підтримка з боку всіх медичних 

і фармацевтичних ВНЗ України дозволила налагодити основні напрями 

післядипломної освіти. Постійний зв'язок з Департаментом охорони здоров’я 

Луганської обласної державної адміністрації, який був переміщений до 

м. Сєверодонецьк Луганської області, а також налагодження контактів з 

усіма лікарняними закладами області, що залишились на підконтрольній 

Україні території, забезпечили зростання контингенту отримувачів освітніх 

послуг серед інтернів і лікарів. Така діяльність позитивно впливає на 

показники забезпеченості області лікарями, адже на фоні трагічних подій на 

Сході України дефіцит кадрів в області досягає критичного рівня, особливо в 

деяких районах і по деяким медичним спеціальностям.  
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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. Це дозволило продовжити викладання раніше 

затверджених програм післядипломної підготовки, а також ввести нові 
програми підготовки лікарів-курсантів. Загалом було проведено: 

- 52 передатестаційних цикли,  

- 36 циклів тематичного удосконалення,  

- 15 циклів стажування,  

- 17 циклів вторинної спеціалізації.  
Всього пройшли навчання 451 лікар-курсант, із них за рахунок 

бюджету – 293 особи, за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб – 158 

осіб. 

Кількість слухачів, що навчались на циклах за різними 

спеціальностями та різними формами фінансування навчання наведена у 

таблиці. 
У 2015–2016 н. р. пройшли передатестаційні цикли 238 лікарів (з них за 

контрактом – 73) лікувально-профілактичних закладів Луганської області; 
отримали посвідчення про проходження підвищення кваліфікації та 

свідоцтва про складання іспиту після проведення передатестаційних циклів зі 
спеціальностей: «Акушерство і гінекологія», «Анестезіологія та інтенсивна 

терапія», «МНС», «Дитяча анестезіологія», «ЗПСМ», «Організація і 
управління охороною здоров’я», «Неврологія», «Терапія», «Ендокринологія», 

«Педіатрія», «Хірургія», «Дитяча хірургія», «Травматологія та ортопедія», 

«Психіатрія», «Наркологія», «Стоматологія», «Терапевтична стоматологія», 

«Хірургічна стоматологія», «Ортодонтична стоматологія», «Ультразвукова 

діагностика», «Рентгенологія», «Офтальмологія», «Дитяча офтальмологія».  

Курси стажування пройшли та отримали сертифікати 25 лікарів-

спеціалістів за фахом «Акушерство і гінекологія», «МНС», «ЗПСМ», 

«Організація і управління фармацією», «Неврологія», «Педіатрія», 

«Хірургія», «Дитяча хірургія», «Травматологія та ортопедія», 

«Рентгенологія», «Офтальмологія». 
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Таблиця II.39-Зведена таблиця роботи з лікарями курсантами 

Назва спеціальності 

Напрям навчання 

ПАЦ ТУ 
Вторинна 

спеціалізація 
Стажування 

Б К Б К Б К Б К 

Акушерство і гінекологія 18 3 53 2 1  2 1 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 
8 2 5  4    

МНС 4      1  

Дитяча анестезіологія 4        

ЗПСМ 17   11 9  1  

Організація і управління охороною 

здоров’я 
22 2 3 5     

Організація і управління 

фармацією 
    18 10 3 4 

Неврологія 12 7     1  

Терапія 37 4 11 3     

Ендокринологія 3    3    

Педіатрія 12 5  8   6 1 

Хірургія 5 2 2 1 1  1  

Дитяча хірургія 10 4       

Травматологія та ортопедія 5   12    1 

Психіатрія 1 7 1 9  1   

Наркологія  9    3   

Стоматологія  7       

Терапевтична стоматологія  8       

Хірургічна стоматологія  3       

Ортодонтична стоматологія  5       

УЗД 6 1  8     

Рентгенологія  7  8    1 

Клінічна онкологія     1    

Онкохірургія     1    

Офтальмологія 1 2  5   1  

Дитяча офтальмологія 1 2       

Всього  165 73 74 63 38 13 16 9 

 

Цикли тематичного удосконалення закінчили та отримали посвідчення 

137 фахівці (з них за контрактом – 63) лікувально-профілактичних закладів 

Луганської області. 
Були розроблені та впроваджені програми циклів тематичного 

удосконалення з найбільш актуальних питань практичної ланки сучасної 
медицини, а саме: 

- «Сучасні методи діагностики та лікування в психіатрії»; 

- «Сучасні методи діагностики та лікування епілепсії»; 

- «Сучасні методи лікування наркозалежних пацієнтів»; 

- «Сучасні методи діагностики та лікування в дитячій психіатрії»; 

- «Актуальні питання та невідкладні стани в офтальмології»; 

- «Глаукома: сучасні аспекти діагностики та лікування»; 
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- «Питання ендокринної гінекології»; 

- «Вагітність високого ризику»; 

- «Екстрагенітальна патологія при вагітності: терапевтична і акушерська 

тактика»; 

- «Сучасні підходи до лікування аномальних маткових кровотеч»; 

- Сучасні аспекти планування сім’ї як основа репродуктивного 

здоров’я»; 

- «Охорона здоров’я жінки та репродуктивне здоров’я»; 

- «Актуальні питання педіатрії»; 

- «Диференційний діагноз дитячих інфекцій»; 

- «Больовий синдром в медичній практиці»; 

- «Патологія вегетативної нервової системи»; 

- «Менеджмент та маркетинг в системі охорони здоров’я»; 

- «Актуальні питання хірургії»; 

- «Основи лапароскопічної хірургії»; 

- «Флебологія»; 

- «Рентгенодіагностика та ультразвукова діагностика в урології»; 

- «Актуальні питання ультразвукової діагностики захворювань малого 

тазу»; 

- «Невідкладна допомога при надзвичайних станах»; 

- «Сучасні технології у стоматологічній реабілітації пацієнтів»; 

- «Актуальні питання бойової травми»; 

- «Загальні питання реабілітації після бойової травми»; 

- «Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології»; 

- «Фізична реабілітація на блокових тренажерах»; 

- «Нейрохірургічна патологія дитячого віку»; 

- «Актуальні проблеми алергології в практиці клініциста»; 

- «Актуальні питання герпетичної інфекції»; 

- «Імунні механізми в клініці внутрішньої медицини»; 

- «Сучасні методи діагностики та лікування захворювань щитоподібної 
залози»; 

- «Сучасні методи діагностики і лікування цукрового діабету другого 

типу». 

На циклах вторинної спеціалізації за 10 спеціальностями пройшли 

навчання та отримали сертифікати лікаря-спеціаліста 51 фахівець (з них за 

контрактом – 13 осіб). 

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 
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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 2015–2016 н. р. був залучений 71 викладач: 10 

професорів, 19 доцентів, 42 асистента. 

Підготовку в інтернатурі з 01.09.2015 р. розпочали 34 інтерна, із них 27 

навчаються за рахунок бюджету, а 7 – на умовах контракту. Всього на 2015-

16 н.р. в інтернатурі навчався 51 інтерн. 

З 01.09.2016 р. у ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

підготовку в інтернатурі розпочали 48 інтернів, із них за бюджетом – 39 та за 

контрактом – 9. На початок 2016-17 н.р. навчання в інтернатурі здійснюють 

83 інтерна.  

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». 

 

Таблиця II. 40-Контингент лікарів-інтернів у 2015–2016 н. р. 

 

№ 

пор. 
Спеціальність 

1-й рік 

навчання 

2-й рік 

навчання 

3-й рік 

навчання Загалом  

Б К В-го Б К В-го Б К В-го 

1 Акушерство і гінекологія 2  2    1  1 3 

2 Анестезіології та ІТ 3 1 4       4 

3 Дитяча анестезіологія 1  1       1 

4 Медицина невідкладних 

станів 
          

5 Патологічна анатомія           

6 Хірургія 1  1    1  1 2 

7 Дитяча хірургія 1  1       1 

8 Інфекційні хвороби 1  1       1 

9 Дерматовенерологія           

10 Фтизіатрія та пульмонологія 1  1       1 

11 Внутрішні хвороби 2  2 2  2    4 

12 Неврологія 2 1 3       3 

13 ЗПСМ 4  4 6 1 7    11 

14 Оториноларингологія           

15 Дитяча 

оторинолариногологія 
1  1       1 

16 Офтальмологія           

17 Психіатрія 1  1       1 

18 Ортопедія і травматологія 1  1 1  1    2 

19 Педіатрія 2  2       2 

20 Неонатологія 2  2       2 
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21 Урологія           

22 Радіологія 2  2       2 

23 Клінічна онкологія  1 1       1 

24 Загальна фармація           

25 Стоматологія   4 4 1 4 5    9 
 Всього 27 7 34 10 5 15 2 0 2 51 

 

Таблиця II. 41-Контингент лікарів-інтернів у 2016 - 17 н.р. 

№ 

пор. 
Спеціальність 

1-й рік 

навчання 

2-й рік 

навчання 

3-й рік 

навчання Загалом  

Б К В-го Б К В-го Б К В-го 

1 Акушерство і гінекологія 4 1 5 2  2    7 
2 Анестезіології та ІТ 2  2 3 1 4    6 
3 Дитяча анестезіологія    1  1    1 
4 Медицина невідкладних 

станів 
1  1       1 

5 Патологічна анатомія 1  1       1 
6 Хірургія 4  4 1  1    5 
7 Дитяча хірургія    1  1    1 
8 Інфекційні хвороби 1  1 1  1    2 
9 Дерматовенерологія  2 2       2 
10 Фтизіатрія та пульмонологія    1  1    1 
11 Внутрішні хвороби 8  8 2  2    10 
12 Неврологія 1  1 2 1 3    4 
13 ЗПСМ    6  6    6 
14 Оториноларингологія 1  1       1 
15 Дитяча 

оторинолариногологія 
   1  1    1 

16 Офтальмологія           
17 Психіатрія    1  1    1 
18 Ортопедія і травматологія 1 1 2 1  1    3 
19 Педіатрія 7  7 1  1    8 
20 Неонатологія 3  3 2  2    5 
21 Урологія 1  1       1 
22 Радіологія 1  1 2  2    3 
23 Клінічна онкологія 1  1  1 1    2 
24 Загальна фармація  3 3       3 
25 Стоматологія  2 2 4  4 4    8 
 Всього 39 9 48 28 7 35 0 0 0 83 

 

Складання «КРОК-3» у інтернів відбулося 22 березня 2016 року. 

29 лікарів-інтернів, що складали «Крок-3» за програмою «Загальна лікарська 

підготовка» та 5 інтернів, що складали іспит за програмою «Стоматологія», 

подолали прохідний рівень, який становив 70,5% правильних відповідей, та 

отримали відповідні сертифікати. 3 лікаря – інтерна, що складали «Крок-3» 

за програмою «Загальна лікарська підготовка» не склали іспит, що складає 

11,5 %.  

Аналіз результатів складання іспиту «КРОК-3. Загальна лікарська 

підготовка», свідчить про те, що найгірші знання інтерни показують за 

наступними субтестами – «Медична допомога в бойових умовах», 

«Педіатричний профіль», «Організація допомоги в екстремальних 

ситуаціях», «Ведення пацієнта». Кількість інтернів у групах за окремими 
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спеціальностями досить мала (1 – 4 особи), що ускладнює порівняльний 

аналіз роботи окремих кафедр. Тим не менш, можна визначити високі успіхи 

інтернів, що навчаються на кафедрі педіатрії та на кафедрі акушерства і 
гінекології. Найгірші результати у інтернів кафедри терапії ФПО (не склали 

іспит 2 особи) та кафедри урології, радіології та клінічної онкології (не 

склала іспит 1 особа). Подолали поріг, але з не дуже впевненим результатом, 

інтерни спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина». 

Загальний результат університету за іспит «КРОК-3. ЗЛП» складає 

79,5 %. 

Інтерни, що складали іспит «КРОК-3. Стоматологія» показали середній 

результат на рівні 90,7 %. Серед субтестів найгірші результати показані за 

темами: «Первинна профілактика стоматологічних захворювань», 

«Травматичні пошкодження щелепно-лицевої ділянки», «Ускладнення, що 

виникають внаслідок стоматологічних втручань». 

Порівняння із результатами складання КРОК-3 у 2014-15 н.р. не є 

показовим, оскільки інтерни університету складали іспит із запізненням та за 

відкритою базою, тому отримали сертифікати з межовим результатом – 

60,5 %. 

Державну атестацію на звання лікаря – спеціаліста успішно пройшли 

17 інтернів за спеціальностями: 

- «Акушерство і гінекологія» – 1 особа, 

- «Внутрішні хвороби» – 2 особи, 

- «Хірургія» – 1 особа, 

- «Стоматологія» – 5 осіб, 

- «Загальна практика-сімейна медицина» – 7 осіб,  

- «Ортопедія і травматологія» – 1 особа. 

Серед лікарів, що отримали сертифікат лікаря – спеціаліста, навчались 

за рахунок бюджету – 12 осіб, за рахунок небюджетних коштів – 5 осіб. 

Державну атестацію на оцінку «відмінно» склали 6 осіб, «добре» – 9 

осіб, «задовільно» – 2 особи. 

Інтернам лікарських спеціальностей під час проходження атестації на 

звання «лікар-спеціаліст» ставились питання за темами із загально-лікарської 
підготовки, а саме «Проблеми СНІДу та вірусних гепатитів», 

«Трансплантологія», «Питання імунопрофілактики», «Фтизіатрія», 

«Організація невідкладної допомоги при надзвичайних ситуаціях», а також 

питання невідкладної допомоги при критичних станах в медицині. 
Звіти голів атестаційних комісій свідчать про те, що, в цілому, інтерни 

отримують якісну підготовку в досить складних умовах. Це досягається за 

рахунок майже індивідуальної роботи з кожним інтерном. Серед недоліків 

зазначається недостатній рівень сформованості компетенцій, що пов’язаний 

із значним погіршенням рівня базових закладів охорони здоров’я, відсутності 
в Луганській області лікарняного закладу третинного рівня допомоги. 

Подальша робота із інтернами буде проводитись шляхом впровадження 

на очних циклах навчання рейтингової системи роботи кафедр і інтернів.  
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Серед найважливіших задач, що постають перед факультетом 

післядипломної освіти, є проведення систематичної роботи з питань 

працевлаштування випускників університету. Ця робота буде включати в 

себе: 

– вивчення постійного попиту і пропонування на ринку праці медичних і 
фармацевтичних працівників; 

– 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. 

 

 

БІБЛІОТЕЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Відповідно до Закону України « Про вищу освіту», бібліотека є одним з 

основних структурних підрозділів університету, бібліотечний фонд якої має 

відповідати вимогам стандартів освітньої діяльності. 
Бібліотека університету розпочала свою роботу у вересні 2016 року. 

Головне завдання бібліотеки полягало: 

-  В оприбуткуванні фонду літератури, яка надійшла до вересня 2016 

року, та занесення в інвентарну та сумарні книги, штампування 

кожного примірника двох сторінок; 

- Систематичне розставлення фонду  на стелажі бібліотеки, згідно 

класифікації УДК; 

- В забезпеченні освітнього процесу навчальною літературою у 

відповідності до ліцензійних вимог; 

- Закупки навчальної літератури, згідно заявок кафедр, в межах 

виділеного кошторису; 

- Якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та 

інформаційного обслуговування студентів, науково-педагогічного 

складу, наукових працівників, співробітників та інших категорій 

користувачів, згідно з їхніми інформаційними запитами до документ 

них фондів ; 

-   В забезпеченні підвищенні кваліфікації працівника бібліотеки. 

Пріоритетними напрямками роботи бібліотеки університету протягом 

чотирьох місяців 2016 року були: 

- Формування книжкового фонду, відповідно до профілю університету; 

- Вивчення інформаційних потреб користувачів усіх категорій; 

- Забезпечення якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та 

інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки; 
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- Своєчасне оформлення періодичних видань на 2017 рік, згідно запиту 

кафедр та деканатів. 

Усього за єдиним обліком зареєстрованих налічується 250 

користувачів. 

З вересня по грудень 2016 року бібліотекар обслужив 860 читачів, які 
отримали в користування 1020 прим. документів.  На кінець 2016 року фонд 

бібліотеки налічує 4712 од. зберігання, з них української мовою-2761 прим; 

російською - 1672 прим;іноземними мовами – 279 прим.  

Оскільки бібліотечний фонд є основою інформаційного забезпечення 

учасників освітнього процесу, тому саме при формуванні фондів. 

надається пріоритет змістовному аспекту. Найважливішим принципом 

є його профілювання, тобто відповідність профілям підготовки фахівців-

лікарів, навчальним планам і програмам. Кількісний аспект визначається 

ліцензійними нормативами. 

Комплектування бібліотеки здійснювалося на основі запиту кафедр та 

деканатів, з наступного року  до уваги будуть братися  також і читацькі 
потреби. 

Упродовж підзвітного року до фонду бібліотеки надійшло2440 

примірника документів наукової, медичної, навчальної, довідкової 
літератури на суму 344249,40 грн. 

У відсотковому співвідношенні за галузями знань це відображено у 

таблиці № 1 
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Джерелами надходжень документів до фонду бібліотеки у 2016 році були: 

Джерела надходження 

документів 

Всього надійшло 

прим. 

Всього на суму 

Видавництво  

«Нова Книга» 

252 50702,00 

Видавництво  

« Медицина» 

1971 27053,00 

Спонсорська допомога 211 16355,40 

фармакопея 6 6658,00 

Всього 2440 344249,409 

 

 У 2016 році фонд наукової літератури бібліотеки поповнився 

дисертаціями, авторефератами, у загальній кількості  
-  Дисертації – 1 прим; 

- Автореферати дисертацій – 95 прим.    

Протягом 2016 року, згідно передплати, до бібліотеки надійшло 60 

назви періодичних видань. З них 6 назв газет та 56 назв журналів, що 

відповідає лише мінімальним ліцензійним вимогам щодо наявності 
періодичних видань. Всі періодичні видання обліковані, частково аналітично 

розписані. 
З метою збереження документів у встановленому порядку 

здійснювалася їх перевірка і переоблік, санітарно-гігієнічна обробка, 

відбиралася література для ремонту і реставрації.  
До тижня права була оформлена книжкова виставка: «Суспільство. 

Держава. Право». Постійно діюча виставка  у бібліотеці - «Душа тисячоліть 

шукає себе в слові». 

У рамках підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи , 

бібліотекар за потребою приймає участь у роботі всеукраїнських науково-

практичних конференцій бібліотек ВНЗ України. Налагоджена тісна 

співпраця з зональним методичним об’єднанням. м Сєверодонецьк. 

У 2017 році бібліотека продовжує працювати у напрямку: 

- Покращення комплектування книжкових фондів профільними 

виданнями; 

- Створення та наповнення сайту бібліотеки; 

- Наповнення ЕБД електронними повнотекстовими документами; 

- Ефективного задоволення бібліотечно-бібліографічних 

інформаційних потреб користувачів. 
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЗ «ЛДМУ» 

 

Видавнича діяльність науково-педагогічного персоналу кафедр та 

методичних підрозділів – важливий напрям роботи університету, який тісно 

пов'язаний з інформаційним забезпеченням навчально-виховної діяльності. 
Дана робота здійснювалася відповідно до плану видання навчальної та 

навчально-методичної літератури в ДЗ «Луганський державний медичний 

університет». Протягом навчального року відбувалася підготовка до друку та 

друк запланованої літератури – навчальної, навчально-методичної, наукової. 
В університеті видаються фахові журнали ВАК «Хірургія Донбасу», 

«Український журнал клінічної та лабораторної медицини», «Український 

журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва» та Український журнал 

болю. 

Протягом звітного періоду видано 4 підручника, 1 методичні 
рекомендації з грифом МОН, МОЗ, Центрального методичного кабінету з 

вищої медичної освіти МОЗ України, 4 учбово-методичних посібника без 

грифа, 585 методичних вказівок та внутрішньовузівських робіт. 

 

Було видано підручників та посібників: 

З грифом МОН, МОЗ, Центрального методичного кабінету з вищої 

медичної освіти МОЗ України: 

1. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн.: підручник. – / Б.І. Губський, 

І.В. Ніженковська, І.О. Комаревцева та ін.; за ред. Ю.І. Губського, І.В. 

Ніженковської. –К.: ВСВ «Медицина», 2016. - 544с. (Комаревцева І О. - автор 

3 розділів). Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих 

медичних навчальних закладів (лист №1/11-3466 від 18.03.2016). Видано 

відповідно до наказу МОЗ України №502 від 22.06.2010 як національний 

підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня 

акредитації. 
2. Організація та економіка фармації. Ч.2. Системи обліку в фармації: 

нац. підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Немченко, В.М. Назаркіна, О.П. 

Гудзенко та ін.; за ред. А.С. Немченко. – Харків: НФаУ, 2016. – 416 

с.(Національний підручник). 

3. «Оперативна хірургія топографічна анатомія голови та шиї»: 

підручник / В.І. Півторак, О.М. Проніна, Ю.М. Вовк [та ін.]  – Вінниця: Нова 

книга, 2016. – 312 с.  Затверджено МОЗ України як підручник для студентів 

стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів України (протокол 

№3 від 28.10.2015р. засідання Комісії для організації підготовки навчальної 
та навчально-методичної літератури для осіб, які навчаються у вищих 

медичних (фармацевтичних) навчальних закладах та закладах 

післядипломної освіти МОЗ України). Видання підготовлено відповідно до 

наказу МОЗ України від 22.06.2010 №502 як єдиний  національний (базовий 

підручник) 

4. Гавріш О.В., Ніколаєнко А.В. Медсестринство в 

оториноларингології.  Навчальне видання. – Київ: ВСВ «Медицина», 2015. - 
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416 с.  Затверджено МОЗ України як підручник для студентів медичних 

(фармацевтичних) коледжів, училищ та інститутів медсестринства (лист №80 

від 02.05.2015). 

5. Доклінічне вивчення специфічної активності потенційних ЛЗ 

первинної та вторинної нейропротекції: методичні рекомендації / упоряд. І.С. 

Чекман, І.Ф. Біленічев, О.О. Нагорна, Н.О. Горчакова, В.Д. Лук‘янчук, Н.В. 

Бухтіярова,  С.В. Горбачова, Г.О. Сирова – Київ, 2016. – 93 с.  Рішення 

Науково – експертної ради (НЕР) та Науково – технічної ради (НТР) 

Державного експертного центру МОЗ (ДЕЦ МОЗ України) від 28 січня 

2016 року 

 

 

Без грифа МОН, МОЗ, Центрального методичного кабінету з вищої 

медичної освіти МОЗ України: 

1. Учбово-методичний посібник в 2 частинах «Клиническая анатомия и 

оперативная хирургия в таблицах и схемах» / Ю.М. Вовк, О. Ю. Вовк, С.С. 

Малахов – Рубіжне, 2016. 

2. Медицина неотложных состояний: избранные клинические лекции. 

Т.8: Травма в чрезвычайных и конфликтных ситуациях / О.В. Белоцерковец, 

И.В. Бондаренко, Л.Л. Дубовская [и др.]; под. ред.. В.В. Никонова, А.Е. 

Феськова, Ю.Ю. Кобеляцкого. – Харьков: Золотые страницы, 2015. – 352 с. 

(авторы: Постернак Г.І., Криворучко М.Е, Постернак Д.Г.). 

3. Альбом протоколів практичних занять з загальної мікробіології 
(навчально-практичний посібник для студентів) / І.С. Гайдаш. – Рубіжне, 

2016. – 37 с. 

4. Альбом протоколів практичних занять з вірусології (навчально-

практичний посібник для студентів) / І.С. Гайдаш. – Рубіжне, 2016. – 43 с. 

Продовжується видавницька діяльність університету. У 2016 р. було 

видано такі журнали: «Хірургія Донбасу» (3 номери), «Український журнал 

клінічної та лабораторної медицини» (3 номери), «Український журнал 

екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва»» (3 номери) та Український 

журнал болю (3 номери). 

Протягом звітного періоду видано 4 підручника, 1 методичні 
рекомендації з грифом МОН, МОЗ, Центрального методичного кабінету з 

вищої медичної освіти МОЗ України, 4 учбово-методичних посібника без 

грифа, 585 методичних вказівок та внутрішньовузівських робіт. 
 

Продовжується видавницька діяльність університету. У 2016 р . було 

видано такі журнали: «Хірургія Донбасу» (3 номери), «Український журнал 

клінічної та лабораторної медицини» (3 номери), «Український журнал 

екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва»» (3 номери) та Український 

журнал болю (3 номери). 
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РОЗДІЛ ІІІ 
 

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 

та наукова діяльність університету 

 

Зберігати якісний професорсько-викладацький склад та вживати 

заходів щодо його подальшого професійного росту є одним із основних 

завдань кадрової політики ДЗ «Луганський державний медичний 

університет». 

Організація роботи з персоналом у системі вищої освіти заснована на 

додержанні чинного законодавства з впровадженням сучасних наукових 

методів та є тим фундаментом, на якому побудована система 

адміністративно-управлінської діяльності навчального закладу. 

У ДЗ «Луганський державний медичний університет» кадрова політика 

проводиться з дотриманням вимог Конституції України, законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», Кодексу законів про працю України, постанов Кабінету 

Міністрів України, розпорядчих документів Міністерства охорони здоров’я 

України та Міністерства освіти і науки України. Формування кадрового 

резерву на керівні та науково-педагогічні посади знаходиться під постійним 

контролем ректорату університету. 

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. 

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. 

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. 

За підсумками проведеної минулого 2015–2016 н. р. 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. 
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Станом на 01.01.2017 р. освітній та науковий потенціал університету 

складається з  151 науково-педагогічних працівників(табл. IІІ.1). 

Чисельність докторів наук – 18 особи (12%), професорів (вчене звання) 

– 16 (11%), кандидатів наук – 51 (34%), доцентів (вчене звання) – 31 (20%), 

осіб без наукового ступеню –83 (%). Усього з науковими ступенями в 

університеті працює 69 співробітників, що складає 46 %. 

Беручи до уваги динаміку кадрових змін в університеті, слід 

відзначити, що  10 осіб серед професорсько-викладацького складу досягли 

пенсійного віку, що складає 7 %,  

Станом на 01.01.2017 р. кількість працюючих пенсіонерів серед 

категорій науково-педагогічних працівників має такий вигляд: 

– завідувачі кафедр – 1 (1%); 

– професори кафедр –4 (3%); 

– доценти кафедр –3 (2%); 

– асистенти кафедр –2 (1,3%). 

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. Працівники відділу кадрів 

намагаються якісно забезпечувати належну організацію цієї роботи. 

2015–2016 н. р. за вагомий особистий внесок у розвиток медичної 
освіти, високий професіоналізм нагороджено Орденом «За заслуги» ІІ 
ступеню -1 співробітника, присвоєно Почесне звання «Заслужений діяч 

науки і техніки-1 співробітнику, Почесне звання «Заслужений лікар 

України»-1 співробітнику 

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: Подякою Міністерства охорони здоров’я України – 2 

співробітники, Подякою Міністерства освіти і науки України – 1 

співробітник, Почесною грамотою  Міністерства охорони здоров’я  України – 

9 співробітників, Почесною грамотою охорони здоров’я Луганської обласної 
державної адміністрації- 3 співробітника,Грамотою виконавчого комітету 

Рубіжанської міської ради – 2 співробітника, Грамотою Управління охорони 

здоров’я Рубіжанської міської ради -9 співробітників,Почесною грамотою 

обласної державної адміністрації - 3 співробітника, Грамотою ДЗ 

«Луганський державний медичний університет» - 46 співробітники,  
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Таблиця IІІ.1 – Кадрові ресурси. Професорсько-викладацький склад 

 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

(вікова структура, фізичні особи) 

станом на 01.01.2017 р. 

Категорії 
співробітників 

Кількість Вікові групи 

До 40 41–50 51–60 61–65 > 65 

Завідувачі  
кафедр 

11 1 

(9%) 

2 

(18%) 

7 

(64%) 

- 1 

(9%) 

Професори 

 

10 1 

10%) 

1 

(10%) 

5 

(50%) 

3 

(30%) 

- 

Доценти 

 

38 14 

(37%) 

11 

(29%) 

10 

(26%) 

2 

(5%) 

1 

(3%) 

Старші 
викладачі 

4 3 

(75%) 

1 

(25%) 

- - - 

Асистенти та 

викладачі 
88 59 

(67%) 

16 

(18%) 

11 

(13%) 

- 2 

(2%) 

Всього 151 78 

(52%) 

31 

(21%) 

33 

(22%) 

5 

(3%) 

4 

(3%) 

 

 

Слід зазначити, що у звітному періоді відбувся значний професійний 

ріст співробітників ДЗ «ЛДМУ». Так, 2 співробітникам присвоєно вчене 

звання «професор», 4 – вчене звання «доцент», 1 співробітнику присуджено 

науковий ступінь «доктор наук».  

 На кадровий підрозділ покладена не тільки робота зі стимулювання 

морального заохочення працівників, а також організація та контроль за 

додержанням трудової дисципліни. За фактами допущених працівниками 

університету порушень трудового законодавства працівниками відділу кадрів 

проводяться перевірки, винні особи притягуються до дисциплінарної 
відповідальності.  

Динаміка змін кадрового потенціалу університету порівняно з 

попереднім роком наведена у табл. ІIІ.2. 
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Таблиця ІІI.2 – Кадрові ресурси. Науково-педагогічний склад ДЗ 

«Луганський державний медичний університет» 

станом на 01.01.2017 р. 

 

 

Показники Навчальні роки Динаміка 

 2015–2016 2014–

2015 

абс., % 

Загальна кількість науково-

педагогічних кадрів, у т.ч. 

 151  112 39 (25 %) 

– чоловіків 63 (42 %) 52 (46%) 11(17,4%) 

– жінок 88 (58 %) 60 (54%) 28 (32 %) 

– докторів наук 18( 12%) 20 (18 %) -2 (11 %) 

– професорів (вчене звання) 14 (9%) 17(15%) -3(21%) 

– кандидатів наук 40(26%) 42 (38%) 2 (5 %) 

– доцентів (вчене звання) 24(16%) 26(23%) -2 (8,3 %) 

– без наукового ступеня  69(  46%) 50( 45%) 19 (28 %) 
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

 

У ДЗ «Луганський державний медичний університет» працюють 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 та 

біологічні науки) (Наказ МОН 12.05.2015 № 528, наказ МОН України від 

13.07.2015 р. № 747 (розширення профілю), 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 2016 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 2016 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 – 17 дисертаційних робіт, захищено – 6 дисертаційних 

робіт.  

 

Наукові напрями діяльності університету: 

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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10. Розробка нових методів диференційованого лікування рецидивуючих 

вірусних інфекцій на підставі дослідження імунологічних та 

імунопатологічних порушень 

11. Мікробіологічний, імунний і метаболічний статус хворих на бактерійні 
інфекції. 

12. Імунопатогенез атерогенезу у хворих з хронічною вірусною інфекцією 

та оптимізація лікування сполученої патології 
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Таблиця 1 

Перелік НДР, які завершуються у 2016 році 
 

№
з/
п  

Найменування науково-дослідної 

роботи (НДР),  

номер держреєстрації,  

прикладна чи фундаментальна, 

підрозділ, що виконував НДР,  

керівник НДР 

Строки 

виконання НДР 

(рік початку 

і закінчення), 

загальний обсяг 

фінансування  

за рахунок 

коштів 

держаного 

бюджету 

Наукові результати та наукова продукція НДР  

(перелік нововведень, методичних рекомендацій, 

інформаційних листів, патентів, монографій, 

навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших 

нормативних документів; кількість опублікованих 

наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних 

експертних виданнях тощо, до яких включені 

результати завершених НДР). Місце впровадження.  

Ефективність (медична, соціальна, економічна) 

НДР, що фінансуються МОЗ України з державного бюджету: 
2. Молекулярно-біохімічні механізми 

міграції трансплантованих стовбурових 

клітин в зону гіпоксії на моделі ішемія 

/ реперфузійного синдрому, 

№ держреєстрації 0114U008540, 

фундаментальна, 
кафедра урології, онкології, радіології і 
трансфузіології; кафедра медичної хімії, 
керівник НДР – проф.В.М.Комаревцев 

 
 

2014-2016 Наукові результати:   
Розробили метод  неінвазивного моніторингу трансплантованих 

стовбурових клітин за участю магнітних наночасток і застосуванням МР-
томографії.   
Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Патенти: 2 

Опубліковано наукових статей -  15, в т.ч. у незалежних міжнародних 

експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних 

НДР  -  2  , 

Тези - 4 

Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок - 2 

Доповіді на конференціях -  2.    
Місце впровадження НДР:    

Український науковий центр ендокринної хірургії, трансплантації органів і 
тканин МОЗ України. 
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Медична  ефективність проекту. Отримані за проектом результати дадуть 
наукову базу можливості стовбурових клітин кісткового мозку 

диференціюватися у клітини нервової, кісткової, хрящової  та інших тканин. 

Соціальна ефективність проекту. Вперше з'явиться можливість у режимі 
реального часу спостерігати, куди саме потрапляють вводяться стовбурові 
клітини, і вести їх подальший моніторинг. Нова методика заснована на 

маркуванні стовбурових клітин магнітними наночастками, що дозволяє 

відстежувати їх за допомогою МРТ.  

Економічна ефективність проекту.  

В досяжному майбутньому лікування стовбуровими клітинами хвороби 

серця, печінки, нирок не буде дешевою процедурою - її вартість, за 
попередніми оцінками, становитиме близько декількох десятків тисяч 

гривень. Але, успішне втручання може виявитися економічно ефективним, 

оскільки, будучи одноразової процедурою, воно може зняти необхідність 
постійного прийому лікарських препаратів або хоча б скоротити його 

тривалість. Новий метод візуалізації, мабуть, до дасть до вартості 
процедури додаткові витрати, але він може значно підвищити шанси на 

успіх.  

3. Соціально-епідеміологічний аналіз 
поширення гельмінтозів серед дітей, їх 

роль у патології дитячого організму та 
вдосконалення профілактики, сучасних 

методів діагностики й лікування, 

№ держреєстрації 0114U001766, 

прикладна, 

кафедра педіатрії , 
керівник НДР – доц. Осичнюк  Л.М. 

 

 

2014-2016 Наукові результати:   
В результаті проведеної роботи виявлені закономірності змін у 

співвідношенні показників імунітету, адаптаційно-компенсаторних реакцій і 
функціонального стану центральної нервової системи, що дозволить 

оцінити тяжкість перебігу, визначити тактику лікування і прогнозувати 

результат захворювання, не прибігаючи до складних методів дослідження. 

Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Створено 2 методичні розробки:  

«Лямбліоз: обстеження і терапія хворих в практиці сімейного лікаря». 

«Токсокароз: обстеження і терапія хворих». 

Опубліковано наукових праць -  5,  

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

включені результати проміжних НДР -  2, 

тез – 2. 
Місце впровадження НДР:      

Луганська обласна клінічна лікарня (м.Лісічанск).                                            
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Ефективність НДР.          
Медична ефективність: дана оцінка загального стану дітей, хворих на 

гельмінтози, з урахуванням їх соматичного, репродуктивного, нервово-

психічного здоров’я, інтелектуального розвитку.                                     
 Соціальна ефективність полягає у  виділені антропогенних факторів, які 
мають вплив на розповсюдження гельмінтозів. 

Економічна ефективність: науково обґрунтована та розроблена 

міжвідомча програма медико-гігієнічних заходів щодо діагностики, 
лікування та профілактики гельмінтозів у дітей. 

 

4. Клініко-патогенетичні особливості 
перебігу та лікування соматичної та 

ендокринної патології  у 

наркозалежних хворих, 

№ держреєстрації 0114U001956, 

прикладна, 
кафедра внутрішньої медицини з 
ендокрінологією, 

керівник НДР – проф. Л.Л.Пінський 

2014-2016 Наукові результати:   
Вивчені механізми розвитку рецидивів вживання наркотиків у опіоїдних 

нар-команів в залежності від наявності декомпенсованої соматичної та 

ендокринної патології, яка спонукає до розвитку псевдоабстинентного 
синдрому, коли хворі розцінюють симптоми загострень терапевтичної 
патології, як початок абстиненції. Визначити біохімічні, імунні та 

гормональні порушення у наркозалежних хворих із коморбідною 
патологією в міжрецидивному періоді.  
Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Патенти:  

Монографії: 1 

Навчальні посібники: 1 

Опубліковано наукових статей -  17, в т.ч. у незалежних міжнародних 

експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних 

НДР  -    , 

Тези - 6 

Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок -  

Доповіді на конференціях -  6.    

Виконується дисертацій - 1 
Місце впровадження НДР:   Луганський обласний наркологічний 

діспансер (м.Сватово). 

Ефективність НДР.          

Медична ефективність полягає у поліпшенні якості лікування та 

реабілітації хворих на опіоідну залежність, попередженні розвитку 
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псевдоабстинентного синдрому, компенсації загострень хронічної патології 
печінки та гіпотиреозу, зниженні витрат на лікування рецидивів вживання 

наркотичних засобів. 

Соціальна ефективність полягає у підвищенні працездатності населення, 
зменшенні рівня захворюваності, смертності, інвалідності у хворих на 

опіоідну залежність коморбідну із соматичною та ендокринною патологією. 

Економічна ефективність: Згідно даних про розповсюдженість та 

захворюваність на наркотичну залежність серед населення України 
відбувається щорічне зростання цих показників в середньому на 3-5 

відсотків. Мала ефективність психокорегуючихметодик та фармакологічних 

технологій в цій групі пацієнтів обумовлює зростання кількості рецидивів 
вживання наркотиків в середньому до 2,7±0,2 щороку. Кожний рецидив, 

який супроводжується госпіталізацією наркозалежного хворого (в 

середньому протягом 18,7±0,3 днів) обумовлює витрати практичних 
закладів охорони здоров’я більш 3800 грн. При загальній численності 
опіоідних наркоманів в Луганській області на 2012 рік більш 5100, серед 

яких інфікованість на хронічні вірусні гепатити сягає 80%, а 

розповсюдженість аутоімунноготиреоідиту, за попередніми даними, більш 
12%, зниження кількості рецидивів на 30%, завдяки терапевтичному 

попередженню загострень соматичної патології, може мати економічний 

ефект.  
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Зведений план наукових досліджень та розробок на 2016 рік, 

які фінансуються з державного бюджету 

ДЗ « Луганський державний медичний університет» 

(назва установи / закладу) 

№
з/п
  

Найменування науково-дослідної 

роботи (НДР),  

номер держреєстрації,  

прикладна чи фундаментальна, 

підрозділ, що виконував НДР,  

керівник НДР  

Строки виконання 

НДР (рік початку 

і закінчення), 

загальний обсяг 

фінансування за 

роками виконання 

Наукові результати та наукова продукція НДР  

(перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних 

листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів  

МОЗ України та інших нормативних документів; кількість 

опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних 

експертних виданнях тощо, до яких включені результати 

проміжних НДР). Місце впровадження.  

Ефективність (медична, соціальна, економічна) 

 

НДР,що фінансуються МОЗ України з державного бюджету: 
1. Модуляція апоптозу і проліферації 

пухлинних клітин через ініціацію 

опіатних рецепторів, 

№ держреєстрації  
фундаментальна, 

Науково-дослідний центр,  

кафедра медичної хімії, 
керівник НДР – проф.І.О.Комаревцева 

 

2016-2018 Наукові результати:     
Встановлення ролі опіоїдів у модуляції апоптозу та проліферації 
пухлинних клітин культури Нер-2 на основі ДНК фрагментації, 
використання ядерного барвника Hoechst 33342 і МТТ-аналізу. Місце 

впровадження НДР:   Український науковий центр ендокринної 
хірургії, трансплантації органів і тканин МОЗ України. 

Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Патенти:  

Монографії: 
Навчальні посібники:  

Опубліковано наукових статей -  3, в т.ч. у незалежних міжнародних 

експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних 

НДР  -  1, 

Тези - 2 

Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок - 2 

Доповіді на конференціях - 2 .    

Виконується дисертацій - 1 докторська і 2 кандидатські дисертації. 
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Місце впровадження: 

Наукові результати планується впровадити в науково - педагогічний  

процес ВНЗ та роботу онкологічних диспансерів країни. 

Медична  ефективність проекту. Отримані за проектом результати 

дадуть дані про функціонування внутрішньоклітинних шляхів 

передачі проліферативних, про- і антиапоптотичних сигналів у 

клітинах карциноми гортані, що дозволяє зробити висновки про 

можливі молекулярні механізми виникнення пухлин, стадії 
канцерогенезу та їх біологічний сенс. Результати дослідження суттєво 

розширюють фундаментальні уявлення про механізми регуляції 
опіоїдамипроліферативної активності та апоптотичної загибелі 
пухлинних клітин. 

Соціальна ефективність проекту. Отримані дані про модуляцію 

апоптотичних процесів у клітинах карциноми гортані через зміну 

активності опіатних рецепторів і їх взаємодію з системою оксиду 

азоту, компонентами сфінгоміелінового циклу і станом клітинного 

об'єму можуть слугувати експериментальною базою для розробки 

нових комплексних методів лікування пухлин. 

Економічна ефективність проекту. Виявлені показники рівня 

фрагментації ДНК, оксидантно-антиоксидантного статусу, 

проліферативної активності, енергетичного обміну в пухлинних 

клітинах можуть виступати додатковим критерієм діагностики 

патологічного процесу, що суттєво вплине на матеріальні затрати на 

лікування онкологічного хворого. 

 

2. Молекулярно-біохімічні механізми 

міграції трансплантованих стовбурових 

клітин в зону гіпоксії на моделі ішемія 

/ реперфузійного синдрому, 

№ держреєстрації 0114U008540, 

фундаментальна, 

кафедра урології, онкології, радіології і 

2014-2016 Наукові результати:   
Розробили метод  неінвазивного моніторингу трансплантованих 

стовбурових клітин за участю магнітних наночасток і застосуванням 

МР-томографії.   
Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Патенти:  
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трансфузіології; кафедра медичної 
хімії, 
керівник НДР – проф.В.М.Комаревцев 

 

 

Монографії: 
Навчальні посібники:  

Опубліковано наукових статей -  5, в т.ч. у незалежних міжнародних 

експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних 

НДР  -  1  , 

Тези - 2 

Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок - 2 

Доповіді на конференціях -  2.    

Виконується дисертацій - 2 кандидатські дисертації. 
Місце впровадження НДР:    

Український науковий центр ендокринної хірургії, трансплантації 
органів і тканин МОЗ України. 

Медична  ефективність проекту. Отримані за проектом результати 

дадуть наукову базу можливості стовбурових клітин кісткового мозку 

диференціюватися у клітини нервової, кісткової, хрящової  та інших 

тканин. 

Соціальна ефективність проекту. Вперше з'явиться можливість у 

режимі реального часу спостерігати, куди саме потрапляють 

вводяться стовбурові клітини, і вести їх подальший моніторинг. Нова 

методика заснована на маркуванні стовбурових клітин магнітними 

наночастками, що дозволяє відстежувати їх за допомогою МРТ.  

Економічна ефективність проекту.  
В досяжному майбутньому лікування стовбуровими клітинами 

хвороби серця, печінки, нирок не буде дешевою процедурою - її 
вартість, за попередніми оцінками, становитиме близько декількох 

десятків тисяч гривень. Але, успішне втручання може виявитися 

економічно ефективним, оскільки, будучи одноразової процедурою, 

воно може зняти необхідність постійного прийому лікарських 

препаратів або хоча б скоротити його тривалість. Новий метод 

візуалізації, мабуть, до дасть до вартості процедури додаткові 
витрати, але він може значно підвищити шанси на успіх.  

3. Соціально-епідеміологічний аналіз 

поширення гельмінтозів серед дітей, їх 

2014-2016 Наукові результати:   

В результаті проведеної роботи виявлені закономірності змін у 
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роль у патології дитячого організму та 

вдосконалення профілактики, сучасних 

методів діагностики й лікування, 

№ держреєстрації 0114U001766, 

прикладна, 

кафедра педіатрії , 
керівник НДР – доц. Осичнюк  Л.М. 

 

 

співвідношенні показників імунітету, адаптаційно-компенсаторних 

реакцій і функціонального стану центральної нервової системи, що 

дозволить оцінити тяжкість перебігу, визначити тактику лікування і 
прогнозувати результат захворювання, не прибігаючи до складних 

методів дослідження. 

Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Створено 2 методичні розробки:  

«Лямбліоз: обстеження і терапія хворих в практиці сімейного лікаря». 

«Токсокароз: обстеження і терапія хворих». 

Опубліковано наукових праць -  5,  

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

включені результати проміжних НДР -  2, 

тез – 2. 

Місце впровадження НДР:      
Луганська обласна клінічна лікарня (м.Лісічанск).                                      

Ефективність НДР.          

Медична ефективність: дана оцінка загального стану дітей, хворих 

на гельмінтози, з урахуванням їх соматичного, репродуктивного, 

нервово-психічного здоров’я, інтелектуального розвитку.                         

 Соціальна ефективність полягає у  виділені антропогенних 

факторів, які мають вплив на розповсюдження гельмінтозів. 

Економічна ефективність: науково обґрунтована та розроблена 

міжвідомча програма медико-гігієнічних заходів щодо діагностики, 

лікування та профілактики гельмінтозів у дітей. 

 

4. Клініко-патогенетичні особливості 
перебігу та лікування соматичної та 

ендокринної патології  у 

наркозалежних хворих, 

№ держреєстрації 0114U001956, 

прикладна, 

кафедра внутрішньої медицини з 

2014-2016 Наукові результати:   
Вивчені механізми розвитку рецидивів вживання наркотиків у 

опіоїдних нар-команів в залежності від наявності декомпенсованої 
соматичної та ендокринної патології, яка спонукає до розвитку 

псевдоабстинентного синдрому, коли хворі розцінюють симптоми 

загострень терапевтичної патології, як початок абстиненції. 
Визначити біохімічні, імунні та гормональні порушення у 
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ендокрінологією, 

керівник НДР – проф. Л.Л.Пінський 

наркозалежних хворих із коморбідною патологією в міжрецидивному 

періоді.  
Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Патенти:  

Монографії: 
Навчальні посібники:  

Опубліковано наукових статей -  8.  

Місце впровадження НДР:   Луганський обласний наркологічний 

діспансер (м.Сватово). 

Ефективність НДР.          
Медична ефективність полягає у поліпшенні якості лікування та 

реабілітації хворих на опіоідну залежність, попередженні розвитку 

псевдоабстинентного синдрому, компенсації загострень хронічної 
патології печінки та гіпотиреозу, зниженні витрат на лікування 

рецидивів вживання наркотичних засобів. 

Соціальна ефективність полягає у підвищенні працездатності 
населення, зменшенні рівня захворюваності, смертності, інвалідності 
у хворих на опіоідну залежність коморбідну із соматичною та 

ендокринною патологією. 

Економічна ефективність: Згідно даних про розповсюдженість та 

захворюваність на наркотичну залежність серед населення України 

відбувається щорічне зростання цих показників в середньому на 3-5 

відсотків. Мала ефективність психокорегуючихметодик та 

фармакологічних технологій в цій групі пацієнтів обумовлює 

зростання кількості рецидивів вживання наркотиків в середньому до 

2,7±0,2 щороку. Кожний рецидив, який супроводжується 

госпіталізацією наркозалежного хворого (в середньому протягом 

18,7±0,3 днів) обумовлює витрати практичних закладів охорони 

здоров’я більш 3800 грн. При загальній численності опіоідних 

наркоманів в Луганській області на 2012 рік більш 5100, серед яких 

інфікованість на хронічні вірусні гепатити сягає 80%, а 

розповсюдженість аутоімунноготиреоідиту, за попередніми даними, 
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більш 12%, зниження кількості рецидивів на 30%, завдяки 

терапевтичному попередженню загострень соматичної патології, 
може мати економічний ефект.  

 

Ініціативні (пошукові) НДР: 

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 

2013-2017 Наукові результати: 

Проведено пошук перспективних джерел субстанцій природного 

походження для створення лікарських засобів для лікування та 

корекції рубцевих утворень шкіри. Проведено пошук сучасних 

допоміжних речовин, що застосовуються у виробництві м’яких 

лікарських форм. 

Місце впровадження: 

Наукові результати планується впровадити в науково - педагогічний  

процес ВНЗ. 

Ефективність медична: 

Розширення арсеналу оригінальних вітчизнянях лікарських засобів 

для фармакокорекції рубцевих утворень шкіри. 

Ефективність соціальна: 

Створення лікарських препаратів природного походження, доступних 

за ціною, для лікування хворих з різними патологіями. 

Ефективність економічна: 
Скорочення витрат на лікування хворих за рахунок застосування 

ефективних оригінальних вітчизняних лікарських препаратів. 

2. Організаційно-економічні та 

маркетингові дослідження 

фармацевтичної діяльності, 
№ держреєстрації 0112 U000535, 

фундаментальна, 

кафедра технології ліків, організації та 

економіки фармації, 
керівник НДР - проф. О. П. Гудзенко 

2012-2017  Наукові результати: 

Досліджено впровадження Пілотного проекту щодо державного 

регулювання цін на лікарські засоби хворим на гіпертонічну хворобу 

на фармацевтичному ринку Луганської області. Вивчено сучасний 

стан управління асортиментом лікарських засобів на 

фармацевтичному ринку Луганської області. Розроблено методику 

оцінки логістичного потенціалу комунальних фармацевтичних 

підприємств. Проведено аналіз споживання антигіпертензивних 

лікарських засобів Пілотного проекту за допомогою частотного 

аналізу та АТС-ДДД методології. 
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Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Місце впровадження: 

Наукові результати планується впровадити в науково - педагогічний  

процес ВНЗ. 

Ефективність медична: 

Створення ефективної моделі забезпечення населення лікарськими 

препаратами, виробами медичного призначення, засобами 

лікувальної косметики та іншими товарами аптечного асортименту. 

Ефективність соціальна: 

Створення механізмів безперебійного постачання лікарських 

препаратів та інших товарів аптечного асортименту в аптечну 

мережу, що дасть можливість покращення забезпечення населення 

засобами для лікування. 

Ефективність економічна: 
Створення умов для ефективної роботи усіх учасників та 

операторів фармацевтичного ринку. 

3. Прогностичний алгоритм профілактики 

ускладнених гострих виразок травного 

тракту у хворих   з хірургічною 

патологією, 

№ держреєстрації 0115U005191, 

прикладна,  

кафедра хірургії, 
керівник НДР - проф. І.В.Іоффе 

 

2015-2019 Наукові результати:   

Розробили засоби медичної реабілітації хворих  на пептичну виразку 

дванадцятипалої кишки, сполучену з хронічним безкам’яним 

холециститом. 

Вивчили системи гемостазу при гастродуоденальних кровотечах на 

тлі хронічної ниркової недостатності. 
Розробили методи корекції мікроциркуляторних розладів слизової 
оболонки гастродуоденальної зони  у хворих з хронічною нирковою 

недостатністю. 

Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Місце впровадження:  

Впровадження у навчальний процес та наукову роботу на кафедрі 
хірургії, хірургічного профілю медичних вузів України, в практичну 

охорону здоров’я - хірургічні відділення Луганської області 
Ефективність медична – покращення результатів 
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лікуваннягострихвиразок травного тракту у хворих з 

хірургічноюпатологією. 

Ефективність соціальна – зменшення летальності та терміну 

перебування хворих на ліжку. 

Ефективність економічна – можливість доопераційної діагностики 

гострих виразок травного каналу створює умови для економії 
койкового фонду. 

4. Оцінка якості життя паціентів після 

разних видів вентральних 

герніопластик,  

№ держреєстрації 0113U004586, 

прикладна, 

кафедра хірургії, 
керівник НДР - проф. І.І.Зєльоний 

 

2013-2017 Наукові результати:   

На основі детального аналізу та порівняння якості життя пацієнтів 

після різних видів вентральних герніопластик розробили метод та вид 

герніопластики, а також робили підбор пластичного матеріалу. 

Місце впровадження:  

Хірургічні відділення Луганської області 
Ефективність медична:  

Скорочення кількості післяопераційних ускладнень паціентів після 

вентральних герніопластик 

Ефективність соціальна: 
Покращення якості життя паціентів після вентральних герніопластик 

Ефективність економічна: 
Оптимізація матеріальних витрат паціентів після вентральних 

герніопластик. 

5. Дослідження центральних та 

периферичних механізмів больових 

синдромів та шляхів оптимізації 
лікувальної тактики, 

№ держреєстрації 0115U005189, 

прикладна,  

кафедра неврології та сімейної 
медицини, 

керівник НДР - проф. І.В.Романенко 

 

2015-2019 Наукові результати:   

Встановлена роль ноцицептивного, невропатичного та 

дисфункціонального компонентів болю в формавінні больового 

синдрому на периферичному і центральному рівні шляхом 

комплексного аналізу клінічних, біохімічних, психометричних, 

генетичних, нейровізуалізаційних та нейрофізіологічних даних.  

Місце впровадження:  

Клінічні бази ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

Ефективність медична:  

Будуть встановлені особливості розвитку та типи перебігу різних 

больових синдромів, що дозволить розробити патогенетично 

обумовлені алгорітми терапевтичного впливу на них.  
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Ефективність соціальна: 
Кожен п’ятий українець страждає від того чи іншого хронічного 

больового синрому. Впровадження в клінічну практику 

оптимізованих терапевтичних методик дозволить знизити цей 

відсоток та підвищити якість життя. 

Ефективність економічна: 

Оптимізовані алгорітми терапевтичного впливу на больові синдроми 

дозволять уникнути поліпрагмазії та великих фінансових затрат на 

лікування. Підвищення якості лікування дозволить мінімізувати 

кількість повторних звернень та госпіталізацій, що дозволить знизити 

навантаження на систему охорони здоров’я.  

6. Стандартизація тактики лікаря та 

особливості перебігу вагітності і 
пологів на тлі метаболічного синдрому 

у жінок високого перинатального 

ризику, 

№ держреєстрації 0115U005189, 

прикладна,  

кафедра акушерства і гінекології, 
керівник НДР – доц.Черних Ю. 

 

 

2015-2019 Наукові результати:   

Вивчена структура і ступінь вираженості компонентів метаболічного 

синдрому у жінок під час вагітності. Проведена порівняльна оцінка 

функції ендотелію у вагітних із метаболічним синдромом на різних 

термінах гестації. Очікується, що циркулюючи ендотеліальні клітини 

є раннім маркером ендотеліальноїдисфункції та предиктором 

розвитку ускладнень вагітності у вагітних із метаболічним 

синдромом. 

Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Патенти:  

Монографії: 
Навчальні посібники:  

Опубліковано наукових статей - 8, в т.ч. у незалежних міжнародних 

експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних 

НДР  -  2  , 

Тези - 3 

Місце впровадження: жіночі консультації і пологові будинки. 

Ефективність медична:  

Системно-структурне вивчення основних факторів, які зумовлюють 

патогенез розвитку акушерських ускладнень у пацієнток з ожирінням 

та МС, дозволить розробити та представити комплексну систему 
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обстеження вагітних з метою прогнозування та раннього виявлення 

акушерських ускладнень та покращення перинатальних результатів. 

Ефективність соціальна: 
Виявлення дисфункції ендотелію на ранніх термінах вагітності 
дозволить проводити профілактику таких ускладнень вагітності, як 

гестаційний діабет, загроза переривання, токсикоз першої половини 

вагітності, гестоз. 

Ефективність економічна: 

Результатами дослідження буде обґрунтовано включення в алгоритм 

обстеження жінок з метаболічним синдромом з 10 тижнів вагітності 
визначення рівня апоптозу, циркулюючих ендотеліальних клітин, 

рівню метаболітів оксиду азоту та проведення проби толерантності до 

глюкози. Визначення цих показників є простим, безпечним і 
недорогих методом непрямої оцінки функції ендотелію у вагітних із 

метаболічним синдромом.  

7. Клініко-патогенетичне обґрунтування 

профілактики та лікування 

акушерських та перинатальних 

ускладнень при невиношувані і 
недоношуванні вагітності, 
№ держреєстрації 0115U 006846 

прикладна,  

кафедра акушерства і гінекології, 
керівник НДР – доц. Корнієць Н.Г. 

 

 

2015-2019 Наукові результати:   

Визначили предикториневиношування та недоношування вагітності, 
оптимізація показників перинатальної захворюваності та смертності 
методом удосконалення лікувально-профілактичних заходів.  

Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Патенти:  

Монографії: 
Навчальні посібники:  

Опубліковано наукових статей - 7, в т.ч. у незалежних міжнародних 

експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних 

НДР  -   2 , 

Тези - 2 

Місце впровадження:Впровадження результатів дослідження 

планується до роботи Луганського обласного перинатального центру 

(м. Северодонецьк), а також у роботу міських пологових будинків і 
жіночих консультацій міст Київа, Северодонецька, Рубіжне, 

Лисичанська. Наукові результати планується впровадити в науково - 
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педагогічний  процес ВНЗ. 

Ефективність медична:Зниженнячастоти передчасних пологів, 

акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з обтяженим 

акушерсько-гінекологічним та соматичним анамнезом на основі 
удосконаленого комплексу лікувально-профілактичних заходів з 

включенням корекції гормонального, сполучнотканинного, 

мікронутрітивного гомеостазу та порушень місцевого кровоплину. 

Ефективність соціальна: Оптимізація показників перинатальної 
смертності та захворюваності . 
Ефективність економічна: 

Скорочення витрат на лікування хворих за рахунок застосування 

лікувально-профілактичних заходів.  

8. Клініко-патогенетичні особливості 
перебігу хронічного пародонтиту у 

хворих на опіоїдну залежність, 

№ держреєстрації 0115U005112, 

прикладна, 

кафедра стоматології, 
керівник НДР – Паталаха О.В. 

 

2015-2019 Наукові результати:   
Визначили патогенетичні варіанти перебігу хронічного пародонтиту 

у наркозалежних хворих на підставі результатів імунологічних, 

біохімічних, морфологічних досліджень, аналізу співідношення 

локальних змін тканини пародонту із лабораторними показниками 

сироватки крові, оцінка впливу патогенетичнообгрунтованих методів 

лікування на профілактику загострень хронічного пародонтиту у 

наркозалежних хворих. 

Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Патенти: 4. 

Місце впровадження: Наркологічні диспансери, стоматологічні 
поліклініки, медичні університети України 

Ефективність медичнатаефективність соціальна:Медико-

соціальний ефект полягає у: покращанні скринінгової верифікації 
патогенетичних варіантів хронічного пародонтиту, покращанні 
прогнозування загострень хронічного пародонтиту та зниженні 
рецидивування хронічного пародонтиту у наркозалежних хворих, у 

навчанні лікарів стоматологів, студентів стоматологічних та 

медичних університетів патогенетично обґрунтованим методам 

лікування. 
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Ефективність економічна: 
Економічний ефект має бути у ранньому визначенні групи 

наркозалежних хворих із високим ризиком розвитку загострень 

хронічного пародонтиту у хворих із опіоідною залежністю, 

отримуватися з эффекту тривалої компенсації хронічної патології 
ротової порожнини у наркозалежних хворих. 

9. Інтегративний підхід до діагностики, 

терапії, профілактики та реабілітації 
осіб з розладами психіки в зоні 
проведення антітеррорестичної 
операції, 
№ держреєстрації 0116U008649, 

прикладна, 

кафедра психіатрії та наркології з 

офтальмологією та отоларингологією, 

керівник НДР – д.мед.н., професор 

М.О. Овчаренко 

 

2016-2020 Очікувані наукові результати:   
Поліпшення стану психічного здоров’я населення, яке проживає в 

зоні АТО 

 

Місце впровадження:  
Наукові результати плануються впровадити в лікувальний процес 

Ефективність соціальна:  
 

 

Ефективність економічна:  

Обгрунтування зниження показників захворюванності у 

осіб з розладами психіки та поведінки в зоні проведення 

антітеррорестичної операції. 
Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Патенти: 0 

Монографії: 0 

Навчальні посібники: 0 

Опубліковано наукових статей -  8, в т.ч. у незалежних міжнародних 

експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних 

НДР  - 1 , 

Тези – 3, 

Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок -  

Доповіді на конференціях -  3,    

Інформаційні листи – 0, 

Методичні рекомендації – 0, 

Виконується дисертацій – 3. 
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10. Вибір методу анестезії у ВІЛ-

інфікованих вагітних при кесаревому 

розтині з урахуванням його впливу на 

клітинну ланку імунітету. 

№ держреєстрації - 
прикладна,  

кафедра Анестезіології, реаніматології 
та невідкладних станів, 

керівник НДР – д.мед.н., професор  

Постернак Г.І. 
 

2016-2020 Очікувані наукові результати:  

Виявити вплив методів загальної та регіонарної анестезій на 

субпопуляції Т-клітинної ланки іммунітету при кесаревому розтині у 

ВІЛ-інфікованих вагітних. 

Місце впровадження:  

Впровадження результатів дослідження планується до роботи   

пологових будинків Луганської області у мм. Северодонецьк, 

Рубіжне, Лисичанська. Наукові результати планується впровадити в 

науково - педагогічний  процес ВНЗ. 

 

Ефективність соціальна:  

Обгрунтування вибору методів анестезії у ВІЛ-інфікованих вагітних. 

Ефективність економічна:  

Зниження можливих ускладнень, особливо бактеріального характеру, 

в післяопераційному періоді у ВІЛ-інфікованих вагітних.  

Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок - 2 

Виконується дисертацій - 1 

 

11. Стан тканин за умов дії екзогенних та 

ендогенних чинників та шляхи корекції 
змін, які викликанні  цими чинниками, 

№ держреєстрації  0116U006014,  

прикладна, 

кафедра біології, гістології та 

ембріології, 
керівник НДР - д.мед.н., професор  

Смірнов С.М. 

 

2016-2020 Очікувані наукові результати:   

Виявлення механізмів підтримання структурного гомеостазу, таких 

як розподіл, загибель, диференціювання та міграція клітин, вивчення 

питань регуляції цих процесів.  

Місце впровадження:  

Наукові результати планується впровадити в науково-педагогічний  

процес ВНЗ. 

Ефективність медична: результати дозволять знайти шляхи корекції 
змін структурного гомеостазу тканин.  

Ефективність соціальна:  
Розробка низки фундаментальних заходів, які можуть  

стати основою терапевтичної корекції змін структурного гомеостазу 
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тканин.  

Ефективність економічна:  

Обгрунтування зниження показників захворюванності  
органів травлення. 

Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Патенти:  

Монографії: 
Навчальні посібники:  

Опубліковано наукових статей - 10, в т.ч. у незалежних міжнародних 

експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних  

Тези - 2 

Виконується дисертацій - 3 кандидатські дисертації. 
 

12. Мікробіологічний, імунний і 
метаболічний статус хворих на 

бактерійні інфекції, 
№ держреєстрації 0116U005241, 

прикладна, 

кафедра мікробіології, гігієни та 

екології, 
керівник – д.мед.н., професор  

Гайдаш І.С. 

2016-2020 Очікувані наукові результати:   
Вивчення видового складу бактерій в різних біотопах тіла людини, 

визначення стану і ступеня дисбактеріозу; визначення імунного і 
метаболічного статусу людини при бактерійних інфекціях, 

викликаних патогенними і умовно-патогенними бактеріями. 

Місце впровадження:  

Наукові результати планується впровадити в науково-педагогічний  

процес ВНЗ і в клінічні заклади. 

Ефективність медична: результати дозволять оптимізувати 

шметоди корекції змін мікробіологічного, імунного та метаболічного 

статусу хворої людини. 

Ефективність соціальна:  

Зниження показників захворюваності на бактеріальні інфекції. 
Ефективність економічна:  

Зменшення тривалості лікування. 

Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
:Патенти: отримане 1 позитивне рішення Укрпатенту на видачу 

Патенту на корисну модель; подано до Укрпатенту 1 заявку на 



87 

 

 

отримання Патенту на корисну модель. 

Монографії: 0 

Навчальні посібники: 0 

Опубліковано наукових статей -  1, в т.ч. у незалежних міжнародних 

експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних 

НДР  -    0, 

Тези - 0 

Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок - 0 

Доповіді на конференціях -  0.    

Інформаційні листи – 0 

Методичні рекомендації - 0 

Виконується дисертацій - 2 

 

13. Імуносупресивний і апоптогенний 

потенціал бактерій і грибів, 

№ держреєстрації 0116U005242 

прикладна, 

кафедра мікробіології, гігієни та 

екології, 
керівник – д.мед.н., професор  

Гайдаш І.С. 

2016-2020 Очікувані наукові результати:   

Встановлення імуносупресивного і апоптогенного потенціалу 

конкретних видів бактерій і грибів, в тому чисті і їх структурних 

компонентів (ліпополісахаридів, пептидогліканів, тейхоєвих кислот і 
т.ін.); розробка способів протидії імуносупресивних властивостям 

мікробіоти та модуляції апоптозу імунокомпітентних клітин. 

Місце впровадження:  

Наукові результати планується впровадити в науково-педагогічний  

процес ВНЗ і в клінічні заклади. 

Ефективність соціальна:  
Зниження показників захворюваності на бактеріальні і грибкові 
інфекції. 
Ефективність економічна:  

Зменшення тривалості лікування. 

Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Патенти: отримано 6 позитивних рішень Укрпатенту на видачу 

Патентів на корисну модель;  

Монографії: 0 

Навчальні посібники: 0 



88 

 

 

Опубліковано наукових статей -  0, в т.ч. у незалежних міжнародних 

експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних 

НДР  -   0 , 

Тези - 0 

Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок - 0 

Доповіді на конференціях -  0.    

Інформаційні листи – 0 

Методичні рекомендації - 0 

Виконується дисертацій - 2 

 

14. Вплив фізичних навантажень на 

еритроцити, імунну систему та 

метаболічний статус спортсменів і їх 

корекція, 

№ держреєстрації 0116U008924, 

прикладна, 

кафедра мікробіології, гігієни та 

екології, 
керівник – д.мед.н., професор  

Гайдаш І.С. 

 

 

2016-2020 Очікувані наукові результати:   
Встановлення особливостей і критеріїв дозо залежного впливу 

фізичних навантажень на еритрон, імунну систему та метаболічний 

статус спортсменів; розробка методів корекції негативних змін 

еритрону, імунного та метаболічний статус спортсменів, які 
виникають під впливом фізичних навантажень. 

Місце впровадження:  
Наукові результати планується впровадити в науково-педагогічний  

процес ВНЗ і в спортивних колективах. 

Ефективність соціальна:  

Профілактика розвитку вторинних імунодифецитів і синдрому 

ендогенної інтоксикації у спортсменів. 

Ефективність економічна:  
Зменшення захворюваності спортсменів і тривалості їх лікування. 

Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Патенти: отримано 9 позитивних рішень Укрпатенту на видачу 

Патентів на корисну модель. 

Монографії: 0 

Навчальні посібники: 0 

Опубліковано наукових статей -  0, в т.ч. у незалежних міжнародних 

експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних 

НДР  -    0, 
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Тези - 0 

Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок - 0 

Доповіді на конференціях -  0.    

Інформаційні листи – 0 

Методичні рекомендації - 0 

Виконується дисертацій - 1 

 

15. Вплив хімічних токсикантів на 

еритроцити, імунну систему і 
метаболічний статус людини» 

№ держреєстрації 0116U008923 

прикладна, 

кафедра мікробіології, гігієни та 

екології, 
керівник – д.мед.н., професор  

Гайдаш І.С. 

 

2016-2020 Очікувані наукові результати:   

Визначення механізмів негативного впливу хімічних токсикантів на 

еритроцити, імунну систему і метаболічний статус людини; розробка 

способів медикаментозної детоксикації. 
Місце впровадження:  

Наукові результати планується впровадити в науково-педагогічний  

процес ВНЗ і в клінічні заклади. 

Ефективність соціальна:  
Профілактика розвитку вторинних імунодифецитів і синдрому 

ендогенної інтоксикації. 
Ефективність економічна:  

Зменшення показників захворюваності тривалості лікування. 

 

Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Патенти: подана до Укрпатенту 1 заявка на отримання Патену на 

корисну модель. 

Монографії: 0 

Навчальні посібники: 0 

Опубліковано наукових статей -  6, в т.ч. у незалежних міжнародних 

експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних 

НДР  -    0, 

Тези - 0 

Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок -  

Доповіді на конференціях -  0.    

Інформаційні листи – 0 
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Методичні рекомендації - 0 

Виконується дисертацій – 1 

 

16. Імунопатогенез атерогенезу у хворих з 

хронічною вірусною інфекцією та 

оптимізація лікування сполученої 
патології 
№ держреєстрації 0116U006131 

прикладна, 

кафедра терапії ФПО та клінічної 
фармакології, 
керівник – д.мед.н., професор  

Лоскутова І.В. 

 

2016-2020 

 

Очікувані наукові результати:   

Проаналізувати імунологічні показники та зміни ліпідного обміну у 

хворих із різними формами та типами герпетичної інфекції. На 

підставі виявлених порушень встановити патогенетичні особливості 
атерогенезу та обґрунтувати застосування імунотропних засобів в 

комплексному лікуванні хворих із коморбідною патологією 

Місце впровадження:  

в лікувальну практику поліклінік та терапевтичних стаціонарів 

Луганської, Тернопільської, Київської областей; 

До науково-навчального процесу кафедр стоматологічного та 

наркологічного профілю ВНЗ України 

Ефективність соціальна:  
покращити якість життя хворих з вірусною інфекцією та 

атеросклерозом на підставі зменшення кількості рецидивів інфекції, її 
тривалості, а також знизити вірогідність прогресування 

атеросклерозу та ураження серцево-судинної системи у таких хворих.  

Ефективність економічна:  

скорочення витрат на лікування хворих та зменшення кількості днів 

непрацездатності у пацієнтів молодого віку. 

Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Патенти: подано 1 заявку 

Монографії: 
Навчальні посібники:  

Опубліковано наукових статей -  , в т.ч. у незалежних міжнародних 

експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних  

Тези - 1 

17. Розробка нових методів 

диференційованого лікування 

рецидивуючих вірусних інфекцій на 

2016-2020 

 
Очікувані наукові результати:   
Дослідити стан системного та локального імунітету у хворих з 

різними формами та локалізацією герпетичної інфекції; виявити 
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підставі дослідження імунологічних та 

імунопатологічних порушень 

№ держреєстрації 0116U006130 

прикладна, 

кафедра терапії ФПО та клінічної 
фармакології, 
керівник – д.мед.н., професор  

Лоскутова І.В. 

 

значення імунопатологічних порушень у даної категорії хворих. На 

підставі виявлених імунологічних зсувів  підвищити ефективність 

лікування рецидивуючої герпетичної інфекції із застосуванням 

сучасних лікарських засобів із інтерфероніндукуючою, 

антиоксидантною та імуномодулюючою активністю.  

Місце впровадження:  

Лікувально-профілактичні заклади Луганської області; 
До науково-педагогічного процесу  кафедр терапевтичного та 

інфекційного профілю у ВНЗ України. 

Ефективність соціальна:  

Виявити імунопатологічні розлади системного імунітету та зменшити 

частоту рецидивів герпетичної інфекції, що сприяє покращенню 

якості життя хворого.  

Ефективність економічна:  

зменшення частоти рецидивів герпетичної інфекції сприяє 

зменшенню втрат працездатності  
Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Опубліковано наукових статей - 1 , в т.ч. у незалежних міжнародних 

експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних  

18. Імунопатогенетичні особливості 
метаболічного синдрому у хворих із 

хронічною патологією гепатобіліарної 
системи та розробка нових методів 

корекції 
№ держреєстрації 0116U006129 

прикладна, 

кафедра терапії ФПО та клінічної 
фармакології, 
керівник – д.мед.н., професор  

Лоскутова І.В. 

 

2016-2020 

 
Очікувані наукові результати:   
встановлення особливостей клінічного перебігу захворювань 

гепатобіліарного тракту не вірусного генезу, зокрема у хворих 

молодого віку; поглиблення вивчення патогенезу метаболічного 

синдрому у хворих із жировою хворобою печінки на підставі 
дослідження змін системного імунітету, ролі метаболічних порушень 

в розвитку коморбідної патології. Довести ефективність лікування 

вказаної поєднаної патології з застосуванням засобів із 

імунологічною, антиоксидантної та гепатотропною активністю. 

Місце впровадження:  

лікувально-профілактичні заклади Луганської області 
Ефективність соціальна:  

На підставі вивчення спільних ланок патогенезу поєднаної патології 
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метаболічного синдрому та хронічної патології гепатобіліарної 
розробити оптимальні схеми лікування коморбідної патології, що 

сприяє зменшенню прогресуванню метаболічного синдрому у хворих 

молодого віку та зниженню вірогідності розвитку судинних 

катастроф. 

Ефективність економічна:  

Збереження у хворих молодого віку працездатності, зменшення 

стійкої інвалідізації у хворих з метаболічним синдромом.  

Наукова продукція за результатами виконання НДР  

у  2016 році:  
Тези - 1 
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Інформація про патентно-ліцензійну діяльність установи (закладу) за 

2016 рік. 

 
Отримано Патентів – 34, подано заявок – 10. 

 

Інформація про участь у міжнародному науково-технічному 

співробітництві 

Перелік ґрантів, отриманих співробітниками кафедри (підрозділу) 

 

№ 

з/п 

Ґрантодавець Сума 

гранта 

Ґрантоотриму-

вач 

Характеристика 

ґранту обов’язково 

вказати 

(стажування, 

навчання, 

підвищення 

кваліфікації, 
викладацька робота, 

проведення 

наукових 

досліджень, 

участь/доповідь у 

міжнародних 

конференціях)  

Результатив-

ність ґранту 

1 Латвійське 

товариство з 

вивчення 

болю 

500 евро Романенко В.І. Доповідь на 

міжнародній 

конференції  
(м. Ріга, Латвія) 

Доповідь на 

міжнародній 

конференції 

2 Іранське 

товариство з 

вивчення 

болю 

800 евро Романенко В.І. Доповідь на 

міжнародній 

конференції 
(м. Тегеран, Іран) 

Доповідь на 

міжнародній 

конференції 

3 Молдавське 

товариство з 

вивчення 

болю 

300 евро Романенко В.І. Доповідь на 

міжнародній 

конференції 
(Кишинів, Молдова) 

Доповідь на 

міжнародній 

конференції 

4 Європейська 

федерація 

головного 

болю 

300 евро Романенко В.І. Участь у 

міжнародній 

конференції 
(м. Софія, Болгарія) 

Участь у 

міжнародній 

конференції 

5 Єгипетське 

товариство 

вивчення 

болю 

700 

доларів 

США 

Романенко Ю.І. Доповідь на 

міжнародній 

конференції 
(Александрія, 

Єгипет) 

Доповідь на 

міжнародній 

конференції 

6 Європейська 

федерація 

500 евро Романенко В.І. Участь у 

міжнародній 

Участь у 

міжнародній 
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головного 

болю 

конференції 
(Афіни, Греція) 

конференції 

7 Європейська 

федерація 

головного 

болю 

500 евро Романенко Ю.І. Участь у 

міжнародній 

конференції 
(Афіни, Греція) 

Участь у 

міжнародній 

конференції 

8 Європейська 

федерація 

болю 

500 евро Романенко В.І. Доповідь на 

міжнародній 

конференції 
(Відень, Австрія) 

Доповідь на 

міжнародній 

конференції 

9 Зовнішній 

спонсор: 

«Такеда» 

5000 

грн 

Н.Г.Корнієць «Планування сім’ї в 

аспекті 
демографічної 
ситуації в державі». 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція. 
Київ, 

9-10.06.2016 

 

Участь у 

конференції 
 

 

Конгреси, з’їзди, конференції, виставки, в яких взяли участь 

співробітники університету 
 

№ з/п Назва заходу 
Термін 

проведення 

ПІБ співробітників – 

учасників форуму 

1 
Конгрес Європейської федерації болю, 

Відень, Австрія, 2015 

1-3 вересня 

 2015 р.  
Романенко В.І. 

2 

Науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Сучасні підходи до 

діагностики та лікування захворювань 

нервової системи», Київ 

24-25 вересня 

2015. 

Романенко І.В., 

Романенко В.І. 
 

3 

Учебно-образовательный курс 

«Дискуссионные вопросы неврологии», 

Трускавець, 2015 

24-25 вересня 

2015р. 
Романенко В. І. 

4 

Науково-практична конференція 

"PainControl – искусство контролировать 

боль", Одесса, 2015 

9 жовтня 2015р. 

Романенко І.В., 

Романенко В.І. 
 

5 

Міжнародна конференція з анестезії та 

інтенсивної терапії, Александрія, Єгипет, 

2015 

13-15 жовтня 

2015 р. 

Романенко В.І. 
Романенко Ю.І. 

6 

Науково-практична конференція 

"Менеджмент болю в неврологічній 

практиці", Київ, 2015 

20 жовтня 2015р. Романенко І.В. 

7 

Науково-практична конференція з 

міжнародною участю "Сімейна медицина 

– фундамент охорони здоров’я України", 

Київ, 2015 

22-23 жовтня 

2015р. 
Романенко І.В. 

8 Науково-практична конференція 27 жовтня 2015р. Романенко І.В. 
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"Менеджмент болю в неврологічній 

практиці", Дніпропетровськ, 2015 

Романенко В.І. 

9 

Науково-практична конференція 

"Менеджмент болю в неврологічній 

практиці", Вінниця, 2015 

3 листопада 

2015р. 

Романенко І.В. 

Романенко В.І. 

10 

Науково-практична конференція 

"PainControl – искусство контролировать 

боль", Харьков, 2015 

5 листопада 

2015р. 

Романенко І.В. 

Романенко В.І. 

11 

Науково-практична конференція 

"PainControl – искусство контролировать 

боль", Львів, 2015 

13 листопада 

2015р. 

Романенко І.В. 

Романенко В.І. 

12 

Науково-практична конференція з 

міжнародною участю "Боль в Балтике", 

Ріга, 2015 

27-28 листопада 

2015р. 

Романенко І.В. 

Романенко В.І. 

13 

Науково-практична конференція 

"PainControl – искусство контролировать 

боль", Київ, 2015 

4 грудня 2015р. 
Романенко І.В. 

Романенко В.І. 

14 
Зимова школа Европейської федерації 
головного болю, Афіни, Греція, 2015 

11-12 грудня 

2015 р. 

Романенко В.І. 
Романенко Ю.І. 

15 
Перший міжнародний конгрес з ракового 

болю, Тегеран, Іран, 2016 

3-5 лютого  

2016 р. 
Романенко В.І. 

15 
Зимова школа УАВБ з болю, Яремче, 

Івано-Франківська обл., 2016 

25-27 лютого 

2016 р. 

Романенко І.В. 

Романенко В.І. 
Романенко Ю.І. 

16 
Науково-практична конференція 

«ГалЭкспо», м. Львів, 2016 
14 квітня 2016 Романенко В.І. 

17 

Науково-практична конференція 

"PainControl – искусство контролировать 

боль", Вінниця, 2016 

16 квітня 2016 

Романенко І.В. 

Романенко В.І. 
Бевз О.А. 

18 

XVIII Міжнародна конференція 

«Мультимодальні підходи в неврології» 

м.Трускавець 

18-20 квітня 

2016р. 
Романенко І.В. 

19 
VII Міжнародний медичний форум 

V Міжнародний медичний конгрес, Київ 
19-21 квітня 2016 

Романенко І.В. 

Бевз О.А. 

20 

Науково-практична конференція за 

міжнародною участю «Всесвітній день 

сімейного лікаря», м. Київ 

19 травня 2016 
Романенко І. В. 

Бевз О. А. 

21 

Науково-практична конференція 

"PainControl – искусство контролировать 

боль", Чернівці, 2016 

20 травня 2016 

Романенко І.В. 

Романенко В.І. 
Бевз О.А. 

22 

Міжнародний конгрес «2-й 

Східноєвропейський конгрес з болю»,  

м. Одеса, 2016 

1-3 червня 2016 

Романенко І.В., 

Романенко В.І., 
Романенко Ю.І. 

23 
8-ма міжнародна конференція з лікування 

болю, Софія, Болгарія 
10 червня 2016 Романенко В.І. 

24 
XIV з’їзд акушерів-гінекологів України, 

м.Київ, 2016 

22-23 вересня 

2016 р. 
Романенко І.В. 

25 

Науково-практична конференція 

"PainControl – искусство контролировать 

боль", Харків, 2016 

10 жовтня 2016 р 
Романенко І.В. 

Романенко В.І. 
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26 

Науково-практична конференція 

"PainControl – искусство контролировать 

боль", Київі, 2016 

12 жовтня 2016 р 
Романенко І.В. 

Романенко В.І. 

27 

2-й Міжнародний конгрес Молдавського 

товариства з лікування болю, Кишинів, 

Молдова, 2016 

20-22 жовтня 

2016 р 

Романенко І.В. 

Романенко В.І. 

28 

Науково-практична конференція 

"PainControl – искусство контролировать 

боль", Львів, 2016 

28 жовтня 2016 р 
Романенко І.В. 

Романенко В.І. 

29 

Науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Сьогодення та 

перспективи розвитку сімейної 
медицини», Київ, 2016 

27-28 жовтня 

2016 р. 

Романенко І.В. 

Романенко В.І. 

30 

Науково-практична конференція 

"PainControl – искусство контролировать 

боль", Дніпро, 2016 

17 листопала 

2016 р. 

Романенко І.В. 

Романенко В.І. 

31. 

«Физическая и медицинская 

реабилитация» декабря. Науково-

практична конференція. 

Киев, 

11-12.12.2015 

В. Ф. Олешко* 

32. 

«Жіноче здоров’я – як складова 

збереження здоров’я нації». Науково-

практична конференція. 

Харків, 

05.02.2016 

 

В. Ф. Олешко* 

33. 

«Впровадження сучасних досягнень 

медичної науки у практику охорони 

здоров’я України». V ювілейний 

міжнародний медичний конгрес 

Київ, 

19-21.04.2016 

 

 

В.Ф.Олешко 

34. 

«Планування сім’ї в аспекті 
демографічної ситуації в державі». 

Міжнародна науково-практична 

конференція. 

Київ, 

9-10.06.2016 

 

Н.Г.Корнієць 

В.Ф.Олешко* 

35. 

Науково-практична конференція 

аспірантів, магістрантів та молодих 

вчених. До 60-річчя застосування 

університету  

Рубіжне, 

27.09.2016 

 

В.Ф.Олешко* 

Ю.А.Кравцова* 

36. 

«Сучасні аспекти збереження та 

відновлення здоров’я жінки». Науково-

практична конференція з 

міжнародною участю. 

Вінниця, 

12-13.05.2016 

 

 

В.Ф.Олешко 

37. 

«Проблеми питання акушерства, 

гінекології та репродуктології в 

сучасних умовах». XIV З’їзд акушерів-

гінекологів України. 
 

Київ, 

22-23.09-2016 

 

 

Ю.А.Черних, 

В.Ф.Олешко, 

Ю.А.Кравцова, 

І.Ю.Романенко 

38. 
ІІІ міжнародний конгрес з інфузійної 

терапії 

Київ, 

6-7.10-2016 

Ю.А.Черних 

39. 

«Впровадження політик по 

удосконаленню доступу жінок з 

інвалідністю до послуг з планування 

сім’ї репродуктивного здоров’я». 

Науково-практична конференція 

Львів, 

30.05.-01.06.2016 

 

 

Ю.А.Черних 
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40. 

«Актуальні питання материнства та 

дитинства в Україні». Науково-

практична конференція з 

міжнародною участю. 

Київ, 

24-25.09-2016 

 

 

Ю.А.Черних 

41. 

«Нові досягнення в гінекологічної 
хірургії». Науково-практична 

конференція з міжнародною участю. 

Київ, 

9-11.12 2015 

 

Ю.А.Черних 

42 

Зимова школа з проблем болю. 

«Дисменорея: клініка, діагностика, 

лікування». 

Яремче, 

25-27.02.2016 

 

І.Ю.Романенко* 

43 
Науково-практична конференція 
PainControl «Дисменорея. Сучасний 

погляд на проблему». 

Вінниця, 

23.04.2016 

 

І.Ю.Романенко* 

44. 
Науково-практична конференція 
PainControl.  «Дисменорея. Сучасний 

погляд на проблему». 

Чернівці,  
20.05.2016 

 

І.Ю.Романенко* 

45. 

Науково-практична конференція 

PainControl. «Дисменорея. Сучасний 

погляд на проблему» 

Запоріжжя,  

27.05.2016 

 

І.Ю.Романенко* 

46. 
Східно-європейський конгрес з болю. 
«Дисменорея: новий погляд на стару 

проблему». 

Одеса, 

1-3.06.2016 

 

І.Ю.Романенко* 

47. 

«Організація заходів профілактики 

передачі ВІЛ від матері до дитини 

відповідно до межнародних 

рекомендацій та національних 

стандартів». Науково-практичний 

семінар. 

Київ, 

20-22.06.2016 

 

 

Ю.А.Черних 

С.В. Тертичная-

Телюк 

48. 

Тhe 4
th

 International Congress on 

Pathophysiology of Pregnancy. 

 

Грузія 

Тбілісі, 
19-20.11.2015 

В.Ф.Олешко* 

49. 

Конференція молодих вчених з 

міжнародною участю «Медицина ХХІ 
століття»   

2015 

Харків. 

Храброва Е. П. 

Іоффе І. В. 

Троценко С. Н. 

Лисовой Р. В. 

Лесной В. В. 

50. 

ІХ Всеукраїнська науково – практична 

конференція молодих вчених «Актуальні 
питання клінічної медицини». –  

2015 

Запоріжжя. 

Храброва Е. П. 

Іоффе І. В. 

Троценко С. Н. 

Лисовой Р. В. 

Лесной В. В. 

51. 23
rd

 International Congress of the EAES  

2015 

Bucharest, 

Romania. 

Пепенін О. В. 

52. XXIII з’їздів  хірургів України. 2015 

Іоффе І. В. 

Зєльоний І. І. 
Пепенін О. В. 

Можаєв Є.О. 

Терещенко Н. В. 
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53. 

ХХ Международний медичний конгрес 

студентів та молодих вчених ДВНЗ 

Тернопольський медичний університет 

ім. І.Я. Горбачевского.. 

2016 

Іоффе І. В. 

Лисовой Р.В. 

Троценко С. Н. 

Храброва О.П. 

54. Сумской государственный університет.  2016 

Іоффе І. В. 

Лисовой Р.В. 

Троценко С. Н. 

Храброва О.П. 

55. 
Совет СИО и Совет молодых ученых 

ЯГМА. г. Ярославль - 2016 
2016 

Іоффе І. В. 

Лисовой Р.В. 

Троценко С. Н. 

Храброва О.П. 

56 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні питання 

респіраторної та алергічної патології у 

дітей» 

Київ, 21-22 

квітня 2016 р. 

Руденко І.В. 

 

57 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція « Діагностика і терапія 

інфекційних хвороб на різних рівнях 

надання медичної допомоги» 

Харків, 12-13 

травня 2016 р. 

Круглова О.В. 

 

58 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Мечниковські читання - 

2016. Актуальні проблеми 

парентеральних інфекцій» 

Вінниця, 29-30 

вересня 2016 

року 

Руденко І.В., 

Круглова О.В., 

Игнатова А.Ю. 

 

59. 

 

 

 

 

60. 

 

 

 

 

 

 

61. 

 

 

VII Міжнародний медичний форум 

 

 

 

IV Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю 

„ХІМІЯ ПРИРОДНИХ СПОЛУК, м. 

Тернопіль 

 

Всеукраїнської науково-технічної 
конференції  «АКТУАЛЬНІ 
ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-

ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

РЕГІОНІВ» м. Рубіжне 

 

19-21 квітня 

2016 року 

 

 

 

21-22 квітня 

2016 року 

 

 

 

18-25 квітня 

2016 року 

 

 

 

Проф.. Орлова О.А. 

 

 

 

 

 

Доц..Ткаченко В.Г. 

 

 

 

 

 

Доц..Ткаченко В.Г. 
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62. 

ІIІ Міжнародної наукової конференції, 
присвяченої 100-річчю Дослідної станції 
лікарських рослин, м.Березоточа, 

Полтавська обл.. 

 

14 –15 липня 

2016 року 

 

Доц..Ткаченко В.Г. 

63. 

IV науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Професійний 

менеджмент в сучасних умовах розвитку 

ринку», м. Харків 

3 листопада 

2015 р. 

Тези доповідей (1) 

Гудзенко О. П. 

Барнатович С. В. 

64. 

IV науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Професійний 

менеджмент в сучасних умовах розвитку 

ринку», м. Харків 

3 листопада 

2015 р. 

Тези доповідей (2) 

Гудзенко О. П. 

Барнатович С. В. 

65. 

IV науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Професійний 

менеджмент в сучасних умовах розвитку 

ринку», м. Харків 

3 листопада 

2015 р. 

Тези доповідей (3) 

Гудзенко О. П. 

Барнатович С. В. 

66. 

Науковий симпозіум з міжнародною 

участю «Актуальні питання в народній 

медицині і нетрадиційній медицині. 
Здоров'я та довголіття: фундаментальні 
дослідження. Впровадження», м. Київ 

8-9 квітня    2016 

р. 

Тези доповідей 

Фролова О. Є. 

Гудзенко О. П. 

67. 

ІІІ науково-практична internet-

конференція з міжнародною участю 

«Товарознавчій аналіз товарів 

обмеженого аптечного асортименту», м. 

Харків 

15 квітня     2016 

р. 

Тези доповідей (1) 

Гудзенко О. П. 

Кучеренко Н. В. 

68. 

ІІІ науково-практична internet-

конференція з міжнародною участю 

«Товарознавчій аналіз товарів 

обмеженого аптечного асортименту», м. 

Харків 

15 квітня     2016 

р. 

Тези доповідей (2) 

Кучеренко Н. В. 

69. 

ІІІ науково-практична internet-

конференція з міжнародною участю 

«Товарознавчій аналіз товарів 

обмеженого аптечного асортименту», м. 

Харків 

15 квітня     2016 

р. 

Тези доповідей (3) 

Кучеренко Н. В. 

70. 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна 

конференція «Актуальні проблеми 

науково-промислового комплексу 

регіонів», м. Рубіжне 

18-25 квітня 

2016 р. 

Тези доповідей (1) 

Кучеренко Н. В. 

71. 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна 

конференція «Актуальні проблеми 

науково-промислового комплексу 

регіонів», м. Рубіжне 

18-25 квітня 

2016 р. 

Тези доповідей (2) 

Кучеренко Н. В. 

72. 

ІІ Всеукраїнська науково-технічна 

конференція «Актуальні проблеми 

науково-промислового комплексу 

регіонів», м. Рубіжне 

18-25 квітня 

2016 р. 

Тези доповідей (3) 

Фролова О. Є. 

Гудзенко О. П. 

73. 
Науково-практична конференція до VIII 

Національного з'їзду фармацевтів 

21 квітня     2016 

р. 

Тези доповідей 

Frolova O.E., 
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України «Topical issues of new drugs 

development», м. Харків 

Gudzenko A.P. 

74. 

Х Всеукраїнська науково – практична 

конференція з міжнародною участю 

«Актуальні питання косметології та 

дерматології», м. Запоріжжя 

28-29 квітня 

2016 р. 

Тези доповідей 

Фролова О.Є., 

Гудзенко О.П. 

75. 

Науково-практична регіональна 

конференція «Сучасні напрямки 

удосконалення фармацевтичного 

забезпечення населення на 

регіональному рівні», м. Івано-

Франківськ 

12-13 травня 

2016 р. 

Тези доповідей (1) 

Гудзенко О. П. 

Барнатович С. В. 

76. 

Науково-практична регіональна 

конференція «Сучасні напрямки 

удосконалення фармацевтичного 

забезпечення населення на 

регіональному рівні», м. Івано-

Франківськ 

12-13 травня 

2016 р. 

Тези доповідей (2) 

Гудзенко О. П. 

Кучеренко Н. В. 

77. 

Х Науково – практична конференція з 

міжнародною участю «Управління 

якістю в фармації», м. Харків 

20 травня     

2016 р. 

Тези доповідей 

Фролова О.Є., 

Гудзенко О.П. 

78. 

VІІІ Національний з’їзд фармацевтів 

України «Фармація ХХІ століття: 

тенденції та перспективи», м. Харків 

13-16 вересня 

2016 р. 

Тези доповідей (1) 

Фролова О.Є., 

Гудзенко О.П. 

79. 

VІІІ Національний з’їзд фармацевтів 

України «Фармація ХХІ століття: 

тенденції та перспективи», м. Харків 

13-16 вересня 

2016 р. 

Тези доповідей (2) 

Гудзенко О. П. 

Барнатович С. В. 

80. 

VІІІ Національний з’їзд фармацевтів 

України «Фармація ХХІ століття: 

тенденції та перспективи», м. Харків 

13-16 вересня 

2016 р. 

Тези доповідей (3) 

Гудзенко О. П. 

Кучеренко Н. В. 

81. 

Республиканская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Актуальные вопросы 

образования, науки и производства в 

фармации»,г. Ташкент 

3 октября    2016 

г. 

Тези доповідей 

Фролова О.Є. 

82. 

6-я международная научно-практическая 

телеконференция «Фармацевтический 

кластер как интеграция науки, 

образования и производства», г. 

Белгород 

5 октября    2016 

г. 

Тези доповідей 

Фролова О.Є. 

83. 

V науково – практична конференція з 

міжнародною участю «Професійний 

менеджмент в сучасних умовах розвитку 

ринку», м. Харків 

1 листопада 

2016 р. 

Тези доповідей 

Гудзенко О. П. 

Барнатович С. В. 

84. 

VI науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Науково-

технічний прогрес і оптимізація 

технологічних процесів створення 

лікарських препаратів», м. Тернопіль 

10–11 листопада 

2016 р. 

Тези доповідей 

Фролова О.Є. 
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Зведені цифрові показники наукової діяльності установи (закладу) у 2016 році 
                                                                                                                                               Таблиця 2 

 

По всіх НДР: 
 

Всього 

НДР 

У тому числі: Науковий результат 

Фун-

дамен-

тальні 
НДР 

Прик-

ладні 
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НДР  

за 
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програ-

мами 
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за 
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и
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П
од
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о 
н
ов
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ве

де
н
ь 

22 2 20 4 18  3 6 156 112 16 9 34 10 
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Кадровий потенціал наукової установи (закладу) за 2016рік 

                                                                                                                                                     Таблиця 3 

 

 
Кадровий потенціал наукової установи  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

278 220 153 18 52 83 58 3 12 43 7 2 1 4 
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Таблиця 4 

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів за 2016 рік 

 
Дисертаційні роботи  
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Фінансування наукової діяльності за 2016 рік 

                                                                                                                                                                                       Таблиця 5 
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Таблиця 6 

 

Матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності за 2016 рік 
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РОЗДІЛ ІV 

Міжнародне наукове співробітництво 

та міжнародна діяльність 

 

У звітному періоді Державний заклад «Луганський державний медичний 

університет» інтенсифікував роботу із розвитку міжнародного співробітництва. 

У минулому році університет уклав 2 договори про співпрацю із 

закладами 2 іноземних держав. У своїй роботі відділ міжнародних зв’язків 

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 Луганського державного медичного університету;  

• Накази ректора; 

• Рішення вченої ради; 

• Положення про відділ міжнародних зв’язків Луганського 

державного медичного університету. 

 

1. ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ между Государственным 

Университетом Медицины и Фармации им. Николае Тестемицану (г. Кишинев, 

Республика Молдова) и ГЗ «Луганский государственный медицинский 

университет» (г. Рубежное, Украина) 

 

Перелік ґрантів, отриманих співробітниками ДЗ «Луганський 

державний медичний університет»: 

Європейська федерація болю - доповідь на міжнародній конференції 
(м.Відень, Австрія, 1-3 вересня 2015 р.) 
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Єгипетське товариство вивчення болю - доповідь на міжнародній 

конференції (м.Александрія, Єгипет, 13-15 жовтня 2015 р.) 

Латвійське товариство з вивчення болю - доповідь на міжнародній 

конференції (м. Ріга, Латвія, 27-28 листопада 2015р.) 

Європейська федерація головного болю - участь у міжнародній 

конференції (м.Афіни, Греція, 11-12 грудня 2015 р.) 

Іранське товариство з вивчення болю - доповідь на міжнародній 

конференції (м. Тегеран, Іран. 3-5 лютого 2016 р.) 

Європейська федерація головного болю - участь у міжнародній 

конференції (м. Софія, Болгарія, 10 червня 2016 р.) 

Молдавське товариство з вивчення і менеджменту болю - доповідь на 

міжнародній конференції (м.Кишинів, Молдова, 20-22 жовтня 2016 р.) 

 

Членство в іноземних організаціях 

4 співробітника ДЗ «Луганський державний медичний університет» є 

членами Міжнародної асоціації з вивчення болю (The International Association 

for the Study of Pain, IASP). 

4 співробітника ДЗ «Луганський державний медичний університет» є 

членами Європейської федерації болю (The European Pain Federation, EFIC). 

1 співробітник ДЗ «Луганський державний медичний університет» є 

членом Європейського неврологічного співтовариства (European Neurological 

Society, ENS). 

2 співробітника ДЗ «Луганський державний медичний університет» є 

членами Молдавського Товариства по вивченню і менеджменту болю,  

Латвійського Товариства по вивченню болю. 

 

Співробітник ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

Романенко В.І. є членом робочої групи Європейської федерації болю (The 

European Pain Federation, EFIC) з болю в спині. 
 

Участь у форумах 

Конгрес Європейської федерації болю ( м.Відень, Австрія, 1-3 вересня 

2015 р.) 

Міжнародна конференція з анестезії та інтенсивної терапії, 
(м.Александрія, Єгипет, 13-15 жовтня 2015 р.) 

Науково-практична конференція з міжнародною участю "Боль в Балтике" 

(м.Рига, 27-28 листопада 2015р.) 

Зимова школа Европейської федерації головного болю, (м.Афіни, Греція, 

11-12 грудня 2015 р.) 

Перший міжнародний конгрес з ракового болю, (м. Тегеран, Іран. 3-5 

лютого 2016 р.) 

8-ма міжнародна конференція з лікування болю, (м. Софія, Болгарія, 10 

червня 2016 р.) 

2-й Міжнародний конгрес Молдавського товариства з лікування і 
менеджменту болю, (м.Кишинів, Молдова, 20-22 жовтня 2016 р.) 
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XVIII Міжнародна конференція «Мультимодальні підходи в неврології» 

(м.Трускавець, 18-20 квітня 2016р.) 

Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сімейна 

медицина – фундамент охорони здоров’я України" ( м.Київ, 22-23 жовтня 

2015р.) 

XIV з’їзд акушерів-гінекологів України та науково-практична 

конференція з міжнародною участю «Проблемні питання акушерства, 

гінекології та репродуктології в сучасних умовах» (м. Київ, 22-23 вересня 2016 

р.) 

 

Проведення форумів 

Співробітниками ДЗ «Луганський державний медичний університет» за 

підтримки Європейської федерації болю (EFIC) організовано і проведенно 

Міжнародний конгрес «2-й Східноєвропейський конгрес з болю» (м. Одеса, 1-3 

червня 2016 р.). Конгрес включений до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів 

та науково-практичних конференцій, які проводилися в 2016 році під №6 (стор. 

10). 

Співробітниками ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

організовано і проведено: 

- в містах України цикл науково-практичних конференцій з 

міжнародною участю "PainControl – мистецтво контролювати біль" 

(м.м. Київ, Львів, Одеса, Харків, Чернівці, Дніпро, Запоріжжя, 

Вінниця); 

- Зимову школу з болю з міжнародною участю (м.Яремче, 

Івано-Франківська обл., 19-21 лютого 2015 р. та 25-27 лютого 2016 р.). 

 

Участь в роботі редакційної ради та колегії 
Професор Гудзенко О.П. є головою редакційної ради Міжнародного 

науково-практичного журналу «Рецепт»  (Бєларусь, Україна), професор 

Романенко І.В. – член редакційної колегії науково-практичного журналу 

«Рецепт». 
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РОЗДІЛ V 

 

Навчально-виховна робота, робота з соціологічного та психолого-

педагогічного супроводу навчального процесу 

 

Виховна робота навчального закладу ДЗ «Луганський Державний 

Медичний Університет» м. Рубіжне (далі «Університет») являється органічним 

компонентом освітньої діяльності навчального закладу. Виховання 

студентської молоді в університеті відповідає сьогоденним потребам 

незалежної Української держави. 

Реалізація основних виховних завдань педагогічним колективом 

Університету здійснювалась на підставі Наказів МОЗ України  

� № 545 від 26.08.2015 «Про підготовку до початку 2015/2016 

навчального року та організацію його проведення»; 

�  № 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». 

Основні напрямки роботи: 

1. Організаційна робота. 

2. Патріотичне виховання. 

3. Морально-правове виховання. 

4. Формування засад здорового способу життя. 

5. Художньо-естетичне виховання. 

6. Фізичне виховання. 

7. Професійна орієнтація. 

8. Волонтерський рух. 

Основним організаційно-плануючим документом, що визначає 

організацію та відпрацювання заходів виховної роботи в Університеті став 

план виховної роботи на поточний навчальний рік, який визначив напрямки 

виховання, заходи щодо адаптації студентів-першокурсників, організацію 

студентського самоврядування, роботу кураторів гуртожитків. 

 

V.1. Організаційна робота 

Особливістю організаційної роботи за звітний період є її проведення в 

умовах евакуації під гаслом збереження Університету як структурної одиниці, 
відновлення існуючих традицій та надання високого рівня знань. Було 

відновлено роботу органів студентського самоврядування, профспілки, 

створено Координаційну Раду з виховної роботи та соціального розвитку 

Проведено 2 приймальні комісії. 01.09.2015 та 2016 рр відбулося урочисте 

свято «Першого дзвоника», «Посвята до студентів – першокурсників», «День 

знань».  
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Організаційна робота зі студентами Університету на 2015-2016 

навчальний рік 

№ 

з/п 
Зміст виховних заходів Термін проведення 

1. Розробка графіка чергування викладачів факультету 

в навчальному корпусі і гуртожитках. 

до 01.09.15 

2. Планування виховної роботи на кафедрах 

факультету.  

до 01.09.15 

3. Затвердження складу та плану роботи 

координаційної ради університету 

до 01.09.15 

4. Свято: «Посвята в студенти» першокурсників  01.09.15 

5. Свято – «День знань» 01.09.15 

6. Проведення виборів органів студентського 

самоврядування . 

01.10.15 

7. Проведення групових зборів студентів з питань 

поточної успішності та виховної роботи 

Щомісяця 

8. Організація студентів на проведення господарських 

робіт, екскурсій, зустрічей 

Регулярно протягом 

семестру 

9. Організація перевірки та контроль за проведенням 

виховних годин в академічних групах 

Протягом семестру 

10. Організація перевірки та контроль за відвідування 

занять та дотриманням навчальної дисципліни 

студентів 

Протягом семестру 

11. Організація студентів і викладачів на участь у 

проведенні факультетських зборів і нарад з виховної 
тематики 

1 раз на семестр 

12. Складання електронного каталогу для проведення 

виховних годин 
до 01.03.16 

13. Обговорення звіту про проведену виховну роботу на 

факультеті. 
1 раз на семестр 

14. Створення інформаційного банку даних про 

зайнятість студентів. 

Регулярно протягом року 

 

У 2016р. вирішене питання забезпечення студентів гуртожитком на 

території м. Рубіжне. 01.09.2016 проведено відкриття відремонтованого 

гуртожитку для студентів-переселенців. З метою проведення контролю побуту 

студентів в Університеті відновлено роботу студентських рад гуртожитку, 

затверджено список відповідальних кафедр, які щомісячно проводять перевірку 

кімнат. Дані контролю фіксуються у журналі.  
Координаційна рада Університету працює згідно плану. Збори 

відбуваються щомісячно.  

 

V.2. Патріотичне виховання 

Патріотичне виховання студентів Університету будується на підставі 
наказу МОН України № 641 «Про затвердження Концепсії національно-

патріотичного виховання дітей і молоді». Основною метою напрямку є 

виховання національної гідності та консолідації суспільства, розуміння історії 
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та власної відповідальності за свою націю та унітарність України, визнання 

рівноправності і поваги до представників інших народів та цінності людини, 

уважне ставлення до переконань і прагнень інших; виховання гуманістичного 

стилю мислення, культури міжетнічних відносин.  

Роботу було забезпечено усіма кафедрами Університету. Форми заходів 

різноманітні – інтернет-лекторій, стендові виставки та фотосесії, участь 

студентів у міських та обласних святкових заходах, літературних та мовних 

форумах. 

 

  14.10.15 Напередодні Дня захисника Вітчизни було проведено 

інтернет-лекторій щодо історичних аспектів події та її 
значення у суспільстві. 

  22.11.15 Заходи до Дня пам'яті жертв Голодомору та політичних 

репресій. Участь у загальнодержавній акції "Запали 

свічку". 

  22.01.16 Участь у заходах до Дня Соборності України. Тематична 

лекція для студентів. 

  15.02.16 День вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав та 27 річниці виведення військ з 

Афганістану. Антивоєнні заходи з укладанням квітів до 

меморіалу за участю студентів 4-6 курсів з 

висвітлюванням на інститутському інтернет - сайті. 
  22.02.16 День вшанування загиблих під час Революції Гідності. 

Стендова фотосесія. 

  Квітень-

травень 

2016 

Заходи щодо виховання студентів на прикладах Героїв 

України. Тематичні інтернет-лекторій.  

  8-9.05.16 Заходи щодо шанування пам’яти жертв другої світової 
війни та святкування Дня Перемоги. Участь у міських 

заходах м. Рубіжне. 

  Червень 

2016 

Участь у міських урочистостях, з 2-річча визволення м. 

Рубіжне. 

  26.04.16 День вшанування пам’яти постраждалих від аварії на 

Чорнобильській АЕС. Заходи з укладанням квітів до 

меморіалу за участю студентів 4-6 курсів з 

висвітлюванням на інститутському інтернет-сайті. 
  28.06.16 Заходи до Дня Конституції України. Тематичні лекції з 

історії становлення державності в Україні.  
Велике значення у формуванні громадянина Вітчизни відводиться 

вихованню любові та поваги до рідної мови. Щорічно у березні серед студентів 

Університету проводяться Шевченківські дні. У 2016 році вони були проведені 
в участі у всеукраїнського руху «Цитуємо Шевченка», у якому прийняли участь 

студенти усіх курсів. 

 

  05.12.15 ІІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 



112 

 

 

Тараса Шевченка. Участь студентів 1 курсу Соломійчук М., 

Решетнікової С. 

 

  05.12.15 ХVІ Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра 

Яцика. (Конкурс від освітньої фундації імені Петра Яцика). 

Участь студентів 1 курсу Соломійчук М., Решетнікової С. 

 

V.3. Морально-правове виховання 

Виховна робота у напрямку морально-правового виховання 

здійснювалась протягом року шляхом роз’яснення студентам основних 

положень Конституції України; Декларації про суверенітет України; Конвенції 
про права людини. Ця робота проводиться постійно усіма викладачами кафедр 

у вигляді співбесід та інформаційно-правового інтернет-лекторію. 

Особливістю сучасного світу є глобалізація відносин на підставі поваги 

національної ідентичності людини. Актуальності це питання набуває у 

інтернаціональних студентських колективах. Особливої уваги наділяється 

співпраці з іноземними студентами. В цьому напрямку в Університеті щорічно 

проводяться наступні заходи: 

� 29.09-

3.10.15 

Заходи до Міжнародного дня проти насилля. 

� 10.12.15 До Міжнародного дня прав людини організувати 

проведення правового лекторію. 

 

� 21.03.16 До Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової 
дискримінації провести тематичні бесіди щодо 

профілактики ксенофобських та расистських проявів, 

толерантного та доброзичливого ставлення до всіх 

національностей. 

 

Протягом року проводиться виховна робота щодо гендерної політики та 

профілактики правопорушень. В Університеті вживаються заходи щодо 

запобігання корупції. У листопаді 2015 року на засіданні Координаційної ради 

прийняте рішення про створення «скриньки довіри» та визначено основні 
напрямки боротьби з корупцією. Проводиться постійна роз'яснювальна робота 

серед викладачів і студентів щодо упередження корупційних правопорушень. 

Велика увага приділяється профілактиці правопорушень серед студентів. За 

звітний період правопорушень не виявлено. 

V.4. Формування засад здорового способу життя 

Робота Університету будується на підставі Концепції проекту 

Загальнодержавної цільової соціальної програми “Формування здорового 

способу життя молоді України” на 2013-2017 роки, схваленою 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2011 р.  
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В Університеті протягом року викладачами кафедр проводяться заходи 

щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії 
поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів. Основною формою роботи являються 

індивідуальні та групові співбесіди, проведення конференцій. 

Велика увага приділяється заходам боротьби з тютюнокурінням, СНІД, 

туберкульозом. 

 

� 17.11.15 До Міжнародного дня без куріння: медичні, соціальні 
наслідки куріння. Нормативно-правові та деонтологічні 
аспекти боротьби з курінням. •Проведення інтернет-

лекторію.•Проведення лекторію серед школярів. 

� 01.12.15 Відзначення Всеукраїнського Дня боротьби зі СНІДом. 

Проведення інтернет-лекторію.•Проведення лекторію 

серед школярів. 

� 01.09.15 –  

31.08.16 

Проведення тематичних співбесід з популяризації 
здорового способу життя та фізичної активності в 

гуртожитках. 

� 24.03.16 Участь у Всеукраїнській навчально-просвітницькій акції 
до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом 

"Зупинимо туберкульоз разом. •Проведення лекторію 

серед школярів. 

 

V.5. Художньо-естетичне виховання. 

В Університеті надається уваги гармонійному розвитку особистості. У 

звітному році створено Центр культури та дозвілля, який очолює професійний 

фахівець. Відкриття центру планується у листопаді 2016 року. 

В Університеті надається уваги культурному та гармонійному розвитку 

особистості. У звітному році створено Центр культури та дозвілля, який 

очолює професійний фахівець. Відкриття центру відбулося у листопаді 2016 

року. 

З моменту евакуації Університету було створено 2 колективи художньої 
самодіяльності, а з приходом професійного фахівця кількість колективів значно 

збільшилася. На 01.09.2016 в Університеті існує 3 хореографічних колективі, 1 

інструментальний, 3 вокальних, літературно-музична гостинна,  КВК «Пироги 

Пирогова», клуб декоративно-прикладного мистецтва. Планується відкриття 

секції каланетики. 

Перелік колективів художньої самодіяльності, що створені за звітний 

період 
№ Перелік колективів художньої самодіяльності Кількість  

1. Народний танцювальний колектив українського танцю «Мрія» 1 

2. Танцювальний колектив сучасного танцю «Модерн» 1 

3. Танцювальний колектив сучасного танцю «Стріт-Делс» 1 

4. Інструментальний – гітара 1 

5. Вокальний дует «Реприза» 1 
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6. Вокал 3 

7. Вокальна група 1 

8. КВК «Пироги Пирогова» 1 

9. Літературно-музична гостинна 1 

10. Клуб декоративно-прикладного мистецтва 1 

Усього   12 

Солісти колективів художньої самодіяльності приймають участь в святах 

та конкурсах різного рівня. В 2016 році 2 художніх колективи та вокаліст стали 

лауреатами Першої премії міжнародного конкурсу-фестивалю «Крила надії», 

який проходив у м. Сєвєродонецьк 3 грудня 2016 року. Команда КВК «Пироги 

Пирогова» зайняла друге місто в обласному конкурсі команд. Колективами 

художньої самодіяльності підготовлено новорічну програму для дітей-сиріт 

дитячого будинку м. Сєверодонецьк. 

10.11. – 10.12.2016 на території Центру культури та дозвілля пройшла 

художня виставка Марини Ковальової «Симфонія красок». 

V.6. Фізичне виховання 

В Університеті проведено капітальний ремонт спортивного залу. На 

01.09.2016 діє 4 спортивні секції з волейболу та пляжного волейболу. Студенти 

секцій приймали участь у міській та обласній спартакіадах серед учнів та 

студентів, а також у змаганнях з пляжного волейболу. 25.07.15 було проведено 

змагання з волейболу збірної команди університету зі збірною командою ЗСУ 

Перелік спортивних секцій та спортивних заходів Університету за 

2015-2016роки. 
№ Перелік спортивних секцій та спортивних заходів Кількість 

1. Спортивні секції з волейболу 2 

2. Спортивні секції з пляжного волейболу 2 

3. Кількість проведених спортивних заходів 11 

 

V.7. Професійна орієнтація 

Професійна орієнтація студентів Університету здійснюється 

відповідально програми Уряду України щодо реформування в системі охорони 

здоров’я. Проводиться роз’яснювальна робота важливості первинного рівня 

надання медичної допомоги. Створені умови до вибору фаху в подальшій 

практичній діяльності та заохочення до наукової роботи. З цією метою на усіх 

кафедрах Університету працюють студентські наукові гуртки. Підсумкова 

наукова конференція пройшла в квітні 2016 року.  

Велика увага приділяється професійній орієнтації у випускних класах 

середніх шкіл та медичних коледжів області з метою заохочення випускників 

до вступу у медичний університет. За звітний період відбулося 24 зустрічі 
педагогічного колективу Університету зі школярами, батьками та студентами 

медичних коледжів в Луганській області та в Україні. Були задіяні засоби 

масової інформації (телебачення, інтернет-ресурс, преса). Результатом цієї 
роботи став достатньо високий рівень набору студентів до першого курсу та 

фахівців, що отримують другу освіту – до другого. 
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У звітному періоді проводилась робота працевлаштування студенів до 

медичних закладів у якості молодшого та середнього медперсоналу. Було 

працевлаштовано 15 чоловік.  

З моменту евакуації Університету здійснюється роз’яснювальна робота з 

повернення в навчальний процес студентів з неконтрольованої території, 
завдяки чому за звітний період було відновлено навчання 17 чоловік . 

Згідно Положення Болонської системи навчання, у межах 

міжуніверситетської інтеграції, 4 студентів 5 курсу було командировано до 

Інституту кардіохірургії м. Київ, де прослухали курс за спеціальності та 

отримали сертифікати. 

 

V.8. Волонтерський рух 

Виховна робота з волонтерського руху базується на Наказі МОН України 

№ 641 від 16.06.2015 року «Про затвердження Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх 

навчальних закладах». Студенти університету залучені до студентського 

волонтерського руху «СТУДВЕЙ». Робота виконується у напрямках допомоги 

дітям-сиротам, інвалідам, військовослужбовцям, участі у благоустрої міста, 

кафедр Університету, добровільного донорства. 

Допомога дітям сирітам та інвалідам 

 

� 15.04.15,  

далі 
протягом 

року. 

Відвідування Кремінського будинку-інтернату для дітей з 

обмеженими можливостями. Благодійний проект «Хто, 

якщо не ми?» 

Відвідування Луганського дитячого будинку №2 м. 

Сєвєродонецька. 

 

� 09.10.15 Проведення семінару щодо доступності медичної 
допомоги для людей з інвалідністю. 

 

«Зробимо місто кращим» 

� 10.10.15 Трудова акція по благоустрою санаторію «Озерний» 

м.Кремінна. 

23.04.2016 

30.04.2016 

Висадка каштанів на території Університету та міста 

Рубіжне. 

 

Допомога лікувальним закладам області 

� 11.11.15 Відвідування Луганської обласної дитячої клінічної 
лікарні м. Лисичанська. 

Протягом 

року 

 

Допомога медикам-ветеранам праці. 
Добровільне донорство 
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РОЗДІЛ VI 

Лікувально-профілактична діяльність 

Клінічних кафедр та підрозділів ДЗ «Луганський державний медичний 

університет 

 

Лікувальна - профілактична діяльність разом з навчальною, науковою та 

виховною роботою у 2015–2016 н. р. була спрямована перш за все на виконання 

завдань, визначених концепцією розвитку 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 екстренну 

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 м. Сєверодонецька, Рубіжного, 

Лисичанська, Кремінського, Сватівського та Старобільського районів (табл.1). 

Укладено 15 договорiв про співпрацю з базовими лікувально-профілактичними 

закладами, в яких відображені закріплені за клінічними кафедрами приміщення 

та їх площа.  

 

Таблиця VI.1 – Характеристика розташування клінічних кафедр ДЗ 

«ЛДМУ» 

Лікувально- 

профілактичні 
заклади 

Кількість 

закладів 

Кількість 

договорів 

Кількість 

клінічних 

кафедр 

Ліжковий фонд 

відділень, який 

використовується 

в навчальному 

процесі 

Загальна 

площа, яку 

займають 

клінічні 
кафедри 

(м2
)  
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Лікувальні 
заклади 

обласного 

підпорядкування 

5 - - 2145 420 

 

Лікувальні 
заклади міського 

підпорядкування 

9 - - 2390 980 

 

Інститути НАМН 

України 
- - - - - 

 

Відомчі 
лікувальні 
заклади 

- - - - - 

 

Приватні 
медичні центри 

1 - - - 120 
 

Усього 15  11 4535 1520  

 

На базах клінічних кафедр лікувальну роботу виконують 71 

співробітник. Клінічні кафедри університету укомплектовано 

висококваліфікованими фахівцями. Так, вищу категорію мають 35 

викладачiв (56,5%), першу - 14 (22,6%), другу - 5 (8,06%), стаж до 5 років 

мають 8 співробітників (12,9%). 

У 2016 році до персонального складу 82 головних позаштатних 

спеціалістів Департаменту Охорони Здоров’я входило 10 викладачів 

університету:  

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

2. д.мед.н., проф. Овчаренко Микола Олексійович - наркологія, психіатрія;  

3. д.мед.н., проф. Пінський Леонід Леонідович – 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. Черних Юрій Анатолійович - акушерство і гінекологія; 

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

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

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, вдосконалення 

пріоритетних напрямків та впровадження їх в клінічну практику. 
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Таблиця VI.2 – Кількість співробітників університету, причетних до 

лікувальної справи. 

Кількість співробітників клінічних кафедр та 

університетських клінік, причетних до 

лікувальної роботи 

66 

Професорсько-викладацький склад клінічних 

кафедр: 
 

- Професори 9 

- Доценти 30 

- Асистенти 27 

Кількість осіб з числа професорсько-

викладацького складу, які мають певні 
кваліфікаційні категорії: 

 

- Усього 54 

- у т. ч. вищу 35 

- першу 14 

- другу 5 

 

Загальна кількість оперативних  втручань, проведених науково-

педагогічними працівниками клінічних кафедр, де проводяться оперативні 
втручання за минулий рік складає 1333.  

Важливим розділом спільної лікувально-профілактичної роботи 

клініцистів університету та лікарів практичної охорони здоров’я є 

консультативна та науково-методична робота у лікувально-профілактичних 

закладах охорони здоров’я. 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. Проконсультовано за рік 5901 хворий. (табл. 3). 

Співробітники клінічних кафедр університету в системі практичної 
охорони здоров'я регіону сприяють підвищенню кваліфікації лікарів 

практичної охорони здоров’я по всім напрямкам, підвищенню якості надання 

спеціалізованої медичної допомоги населенню міста і області та надають 

суттєву організаційно-методичну допомогу. Так, 10 співробітників клінічних 

кафедр університету є обласними позаштатними спеціалістами та 

консультантами Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної 
державної адміністрації . 
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Таблиця VI.3 – Основні показники лікувальної роботи ДЗ «ЛДМУ» у 

2014/2015–2015/2016 н. р. 

 

Показники 

Навчальні роки  

 
2014–2015 2015–2016 

 

   

Проліковано хворих    

Виконано:  

1333 

 

 оперативних втручань 1793  

 асистенцій  196  

Проконсультовано хворих    

 всього 8138 5901  

 у стаціонарах    

 у поліклініках    

 у районах області та    

 

інших лікувально- профілактичних 

закладах міста    

 

Клініцистами університету була проведена достатня інформаційно-

просвітницька робота, спрямована на підвищення обізнаності та 

компетентності громадян щодо діяльності системи охорони громадського 

здоров’я на центральному та місцевому рівнях. З метою зменшення рівнів 

смертності та захворюваності, пов’язаних з неінфекційними захворюваннями та 

запровадження 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». Співробітники 

університету э авторами та ведучими постійно діючої телепрограми на 

Луганському обласному телебаченні «Здоров’я важливіше», у 2015-2016 рр. 

вийшло 16 передач, вони постійно повторюються. 

Хочеться відзначити відсутність нововведень з лікувально-профілактичній 

роботі клінічними кафедрами. Однак є великі сподівання на те, що університет 

має значний потенціал і резерв для покращання цього напрямку роботи. Тому 

вважаю, що на етапі впровадження в медичну практику результатів 

інноваційного процесу кожній клінічній кафедрі необхідно чітко упорядкувати 

оформлення високоефективних форм впровадження – інформаційних листів, 

нововведень та методичних рекомендацій. 

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: 
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фахівці кафедри нейрохірургії надавали спеціалізовану медичну допомогу 

хворим з числа учасників АТО з нейрохірургічною патологією на базі 
Сєвєродонецької багатопрофільної лікарні, на клінічній базі кафедри хірургії 
(м.Рубiжне) 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 поліпрофесійних 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. 

Планується створення престижної і потужної 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, створюватимуть умови для проведення наукових 

досліджень, здійснюватимуть апробацію та впровадження нових медичних 

технологій та ін. 

Визначаючи позитивні моменти лікувальної роботи у напрямку 

покращення надання спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги 

населенню у 2015–2016 н. р., хотілося б відзначити, що колективами клінічних 

кафедр та іншими функціональними підрозділами клінічного профілю 

проведена копітка 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 і військової 
ситуації в країні.  
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РОЗДІЛ VІI 

Фінансово-господарське забезпечення діяльності університету 

 

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  займає загальну площу, яка становить 14443,62 м.кв, а саме: 

-Рубіжанський ліцей – 7215,50 м.кв.; 

-СПД Висоцький І.А. – 292 м.кв; 

-ПП «Рубіжанський залізобетон» - 1463,66 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 – 168,4 м.кв. 

 

У 2016 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 кап.  ремонтів на суму 

1031774,58 грн . 

 

  Суми укладених договорів на капітальний ремонт приміщень 

університету 

 
Приміщення, де проводиться ремонт Сума,грн 

Капітальний ремонт системи теплопостачання 16942,94 

Капітальний ремонт кафедри стоматології 328529,39 

Капітальний ремонт актового залу та фасаду 686302,25 

 

Укладено договорів на проведення поточних ремонтів на суму 52131,20 

грн  

 

Суми укладених договорів на поточний ремонт приміщень університету 

 
Приміщення, де проводиться ремонт Сума, грн 

Поточний ремонт стелі 15059,75 

Поточний ремонт кровлі 23837,23 

Поточний ремонт системи водопостачання 13234,22 
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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 викори-

стання 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 кваліфіка-ції 
медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кад-рів 

вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» виділено в–2016  

11069300,00 грн, що порівняно з попереднім 2015р.–8752070,00 грн., що більше 

на 20,1%. Основна частина коштів загального фонду була використана на 

заробітну плату та виплату стипендій. 

Напрями використання загального фонду університету у  2016р. : 

- заробітна плата з нарахуваннями – 7918100,00 грн; 

- компенсація за харчування студентам-сиротам – 40484,48 грн; 

- компенсація випускникам-сиротам на придбання одягу та взуття – 

3300,00 грн; 
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- оплата комунальних послуг – 82500,00 грн; стипендія та інші поточні 
трансферти – 2978944,85 грн. 

 

Надходження університету за спеціальним фондом за 2016 рік 

 

ВСЬОГО отримано – 7764670,91 грн, а саме: 

-за навчання  вітчизняних студентів  - 1910960,50 грн; 

- за навчання іноземних студентів – 5438200,25 грн; 

- за поновлення на навчання – 47000,00 грн; 

- за курси, інтернатуру – 341805,88 грн 

Напрями використання спеціального  фонду університету у  2016р. : 

Всього використано – 15167806,56 грн, а саме : 

- заробітна плата з нарахуваннями – 7317450,96 грн; 

- придбання предметів і матеріалів – 4536810,23 грн; 

- оплата послуг (оренда, поточний ремонт, виготовлення меблів)- 

1585966,98 грн; 

- оплата на відрядження – 82961,59 грн; 

- оплата комунальних послуг – 540269,12 грн; 

- Капітальний ремонт – 1031774,58 грн. 

 

За штатним розписом в університеті нараховується 412,25 штатних 

посад, інформацію за всіма програмами з загального та спеціального фонду 

наведено в таблиці 
 

Розподіл та характеристика штатних посад університету за програмами 

фінансування 

 

Кількість 

штатних 

одиниць   

Програми Загальний Спеціальний  

Усього 

 

 

фонд фонд 

  

    

Освіта  167,25 242,00  409,25  

Наука 3,00 0,00  3,00  

Усього 170,25 242,00  412,25  

 

У 2016  р. у порівнянні  з 2015 р. кількість штатних посад НПП 

збільшилась на 29 ставок. 

Упродовж 2016 р., через збільшення мінімальної заробітної плати, двічі 
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 дезінфікувальними засобами та всі 
інші надбавки й доплати. 
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При наданні щорічної відпустки працівникам виплачується матеріальна 

допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.  

За 2016 р. університет придбав основних засобів на суму 1536601,06 грн, у 

тому числі навчально-наукової літератури на суму 316415,00 грн, обладнання 

для забезпечення навчального процесу на 545595,60 грн, меблів для оснащення 

аудиторій та приміщень гуртожитків – 674590,46 грн. 

 

Основні напрями соціально-економічного розвитку університету – це 

підтримання та покращання матеріально-технічної бази, а також підвищення 

соціальних виплат працівникам і студентам. 

Бухгалтерією університету у 2016 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 з 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 

- шкідливих та особливо шкідливих умовах, надання матеріальної 
допомоги на оздоровлення під час відпустки; 

- поетапне оснащення робочих місць новітнім обладнанням, убез-печення 

умов праці і навчання; 
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- проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів, 

співробітників та студентів; 
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РОЗДІЛ VІІI 

Зовнішнє оцінювання та моніторинг 

Діяльності університету 

 

Результати рейтингів, участь у яких брав університет протягом 

навчального року це показники бази «Scopus», результати консолідованого 

рейтингу, результати галузевого рейтингом МОЗ України. 

У 2015–2016 н. р. наші позиції у базі даних «Scopus» дещо покращилися 

порівняно з попередніми роками (табл. VІІ.1). Подивимося уважно на цифрові 
показники в табл. VII.1. 

 

Таблиця VІІ.1 – Держаний заклад «Луганський державний медичний 

університет» у наукометричній базі Scopus 

 

Дата 

27.01 18.04 22.12 26.03 16.07 25.01 28.03 29.06  

2014 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2016 

 

  

Загальне місце 65 67 60 62 60 60  54 58  

публікацій 53 55 61 60 64 68 
  

68 69  

цитувань 110 118 212 222 251 264 277 286  

Індекс Хірша 6 6 7 7 8 8
 

9 9  

 

Загальне місце серед всіх ВНЗ України змінювалось постійно. Кількість 

публікацій зросла. Серед показників бази значно збільшилася тільки кількість 

цитувань, в порівнянні с 2014 роком індекс Хірша зріс на 3 позиції. Науковий 

відділ університету та його підрозділи проводять дуже велику роботу з метою 

популяризації власних наукових журналів та заснування нових видань, 

можливості видання наших наукових праць в інших джерелах. Наша задача − 

наповнювати ці видання якісною науковою продукцією. Це справа кожного, 

хто вважає себе науковцем університету.  

 

Наприкінці навчального року було оприлюднено цьогорічний 

академічний рейтинг ВНЗ ІІІ та ІV рівнів акредитації «Топ-200 Україна» (табл. 

VІІ.2). Цей рейтинг − десятий, ювілейний. Перший раз за ініціативи 

«ЮНЕСКО» його було задіяно у 2006 році. 
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Таблиця VІІ.2 – Рейтинг ВНЗ України ЮНЕСКО «Топ-200» 

 

Місце у рейтингу 

за роками 
ВНЗ 

Оцінка 

якості 
науково- 
педагогіч- 

ного 

потенціалу 
(Iнп) 

Оцінка 

якості 
навчання 

(Iн) 

Оцінка 

міжнарод- 
ного 

визнання 

(Iмв) 

Оцінка 

інтеграль- 

ного 
показника 

діяльності 
ВНЗ 
(Iз) 

2016 2015 2014      

1 1/2 1/2 Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут» 

37,1585 24,2734 24,3899 85,8217 

2 1/2 1/2 Київський національний 

університет 
ім. Тараса Шевченка 

37,6987 20,8091 23,1903 81,6981 

3 3 3 Харківський національний 

університет 

ім. В.Н. Каразіна 

19,7239 14,6312 15,0583 49,4133 

7 8 8 Національний медичний 

університет 

ім. О.О. Богомольця 

28,0154 7,3431 9,2480 44,6064 

22 32 – Національний 
фармацевтичний 

університет 

15,1651 11,0470 8,8813 35,0935 

29 29 28 Вінницький національний 
медичний 

університет ім. М.І. 
Пирогова 

16,1041 5,4218 10,3776 31,9034 

36 46 46 Харківський національний 
медичний університет 

13,0983 7,2014 9,0790 29,3787 

42 49 49 Одеський національний 

медичний університет 

13,2723 6,4314 8,0970 27,8007 

51 51 51 Дніпропетровська медична 

академія 

13,4625 5,2502 7,0634 25,7761 

53 44 42 Івано-Франківський 
національний 

медичний університет 

12,76296191 6,46002 6,35013 25,5731 

54 53 53 Українська медична 
стоматологічна академія 

8,619649978 5,78834 11,0798 25,4878 

58 64 68 Буковинський державний 

медичний університет 

9,287250956 5,10469 10,345 24,737 

65 30 23 Донецький національний 
медичний університет 

ім. М. Горького 

13,0696129 4,19428 7,05756 24,3214 

72 84 88 Запорізький державний 

медичний університет 

9,20059808 5,03234 9,0207 23,2536 

82 56 57 Львівський національний 

медичний університет 

ім. Данила Галицького 

11,25422909 5,96718 8,48795 25,7094 
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90 101 – Тернопільський державний 
медичний університет 

ім. І.Я. Горбачевського 

11,4219232 5,34482 5,16167 21,9284 

145 67 61 Луганський державний 

медичний університет 

6,526443123 4,56299 6,10722 17,1966 

Показники рейтингу – результат роботи групи експертів міжнародного 

рівня, що співпрацюють з Європейським центром вищої освіти та центром 

міжнародних проектів «Євроосвіта» у рамках проекту з визначення рейтингів 

університетів України III–IV рівнів акредитації. Методологія та інструментарій 

визначення рейтингової оцінки відповідають Берлінським принципам, 

прийнятим міжнародною експертною групою IREG з визначення рейтингів 

університетів 20 травня 2006 р., водночас вони максимально адаптовані до 

національної системи освіти. 

Оприлюднення рейтингів за вказаною методикою дає можливість різним 

міжнародним освітянським організаціям покращити розпізнавання 

університетів України, а також національних навчальних програм і сприяє 

інтеграції наших навчальних закладів до європейського та світового освітнього 

простору. Це дуже важливо в рамках інтеграції нашого суспільства (у т. ч. 

освіти) в європейський простір. Тому цей рейтинг із кожним роком набуває 

більш широкого значення. 

 

Повертаючись до рейтингу: наш університет посідає 145-е загальне місце 

та на жаль не увійшов до 10 кращих серед медичних вишів країни. Відповідно 

до таблиці VІІ.2 – Рейтинг ВНЗ України ЮНЕСКО «Топ-200» можна зробити 

висновки, що попередні роки університет займав 61 та 67 місця, але це теж не є 

найкращими показниками. Саме тому, я пропоную всім керівникам уважно 

вивчити, за якими показниками проводиться оцінка діяльності університету та 

вирішити, завдяки чому ми можемо підвищити своє рейтингове місце в 

наступному навчальному році. 
 

Дуже показовою є таблиця з результатами консолідованого рейтингу 

вишів України за 2016 рік (табл. VІІ.3). Це загальна, у тому числі міжнародна 

оцінка діяльності закладу за різними рейтинговими схемами. Добре видно,над 

чим необхідно працювати нашому університету адже результати кажуть самі за 

себе: 127- місце у загальному рейтингу; 54 – місце у за показниками Scopus. 
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Таблиця VІІ.3 – Консолідований рейтинг ВНЗ України (2016 р.) 

 

 
Назва навчального закладу Місце у 

загальному 

рейтингу 

ТОП 200 

Украина 

Вебометрикс Scopus Підсумковий 

бал 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

1 2 1 1 4 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна 

2 3 3 2 8 

Національний технічний 

університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

3 1 2 6 9 

Національний медичний 

університет імені О.О. 
Богомольця 

20 7 66 14 87 

Донецький національний 

медичний університет ім. М. 

Горького 

22 65 19 7 91 

Львівський національний 

медичний університет імені 
Данила Галицького 

29 52 65 12 129 

Буковинський державний 
медичний університет 

33-34 58 35 48 141 

Національний фармацевтичний 

університет 

36 22 77 47 146 

Івано-Франківський національний 
медичний університет 

39 53 50 53 156 

Дніпропетровська медична 
академія 

43 51 102 23 176 

Одеський національний 

медичний університет 

51 42 123 32 197 

Вінницький національний 
медичний університет ім. М. І. 
Пирогова 

55-56 29 97 83 209 

Тернопільський державний 

медичний університет імені І. Я. 
Горбачевського 

58 90 36 88 214 

Харківський національний 

медичний університет 

63 36 165 26 227 

Запорізький державний медичний 
університет 

69 72 104 58 234 

Українська медична 

стоматологічна академія 

80 54 122 85 261 

Луганський державний медичний 
університет 

127 145 181 54 380 

Харківська медична академія 

післядипломної освіти 

165-166 201 183 66 450 

Київський медичний університет 
УАНМ 

194 155 268 84 507 

 

Найбільш невтішна позиція, яку ми маємо в рейтингу «Веброметрикс»–

181-а позиція серед усіх ВНЗ України.  
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Отже, підсумковий бал за цими трьома рейтингами («ТОП-200 Україна», 

«Вебометрикс», «Scopus») приводить нас на 127 - є місце серед вишів України, 

результати діяльності яких розглядалися у рейтингах.  

Розглянемо, як оцінило нашу діяльність упродовж року МОЗ України. У 

2013 р. було започатковано власний рейтинг діяльності вищих навчальних 

медичних закладів за основними показниками, а саме: навчально-методичної 
роботи, наукової діяльності, кадрової політика; міжнародне, державне та 

галузеве визнання; виховної роботи, лікувальної роботи, матеріально-

технічного забезпечення; фінансової та господарської діяльності. Дані 
надсилаються до Центру тестування при МОЗ України, на який було покладено 

обов’язки щодо визначення галузевого рейтингу відповідно до показників та 

методик, затверджених наказом МОЗ України від 22 листопада 2013 р. № 1000 

«Про рейтингове оцінювання діяльності вищих навчальних закладів ІV рівня 

акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України». До речі, Центр 

тестування кожного року запрошує заклади брати участь у заходах з 

доопрацювання та адаптування методики розрахунків показників та їх 

загального переліку, тобто процес проведення галузевого рейтингу постійно 

еволюціонує. 

Категорія оцінок залишається незмінною – «успішна», «достатньо 

успішна», «частково успішна», «потребує покращання». Загальні результати 

моніторингу, як і минулого року, було розглянуто на засіданні Вченої ради. 

Перший проректор  з науково-педагогічної роботи д.біол.н., д. мед. н., 

професор Смірнов С.М. навів результати та схарактеризував їх. Спробуємо 

розібрати результати галузевого моніторингу більш детально. 

У рейтингу було подано узагальнену інформацію щодо моніторингу 

діяльності 14 вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, а також 

3 закладів післядипломної освіти МОЗ України за 41 показником діяльності у 

2015 календарному році. (табл. VІІ.4). При проведенні рейтингу діяльності за 

2015 рік не було визначення загального місця вишу, вираховувалося лише 

рангове місце за напрямом.  

Робота нашого університету була оцінена таким чином: 

 навчально-методична робота – 12-е місце;  

 наукова діяльність – 17-е місце; 

 кадрова політика – 4-е місце; 

 міжнародне державне та галузеве визнання роботи – 16-е місце; 

 виховна робота – 17-е місце;  

 лікувальна робота – 17-е місце; 

 матеріально-технічне забезпечення – 10-е місце;  

 фінансова і господарська діяльність – 15-е місце. 

Для більш детального аналізу звернемося до табл. VІІ.5 наглядного 

вигляду наявних рангових місць . 
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Таблиця VІІ.4 – Результати ранжування ВНЗ ІV рівня акредитації 
та закладів післядипломної освіти МОЗ України за розділами у 2015 р. 

 
РАНГОВ
Е МІСЦЕ 

ЗА 

РОЗДІЛО
М 

НАВЧАЛЬН
О- 

МЕТОДИЧН
А 

РОБОТА 

НАУКОВА 

ДІЯЛЬНІС
ТЬ 

КАДРОВ
А 

ПОЛІТИК
А 

МІЖНАРОД
НЕ, 

ДЕРЖАВНЕ 

ТА 

ГАЛУЗЕВЕ 

ВИЗНАННЯ 

РОБОТИ 

ВИХОВН
А 

РОБОТА 

ЛІКУВАЛЬ
НА 

РОБОТА 

МАТЕРІАЛЬН
О-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕН
НЯ 

ФІНАНСОВА І 
ГОСПОДАРСЬ
КА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

1 УMCA ТДМУ ТДМУ ТДМУ ЛНМУ ОНМУ ІФНМУ ЗДМУ 

2 ВДМУ ЗМАПО ІІМАПО ВДМУ НМУ ХНМУ ЗМАПО ТДМУ 

3 ТДМУ ІІМАПО ІІФАУ ЛНМУ ВІІМУ ІІМАПО ХМАПО ОНМУ 

4 ДМА ВИ МУ ЛДМУ ДМА ВДМУ ІІФАУ ІІМАПО ІІФАУ 

5 ІІФАУ ЛНМУ ХМАПО ЗДМУ УМСА ВДМУ ХНМУ ІФНМУ 

6 ЛНМУ ДМА ЗМАПО ІІФАУ ЗДМУ ЗДМУ ЛНМУ ХМАПО 

7 ВНМУ ІФНМУ ВДМУ ІФІІМУ ДИМУ ХМАПО ТДМУ ХНМУ 

8 ЗДМУ ВДМУ УМСА НМУ ТДМУ ТДМУ ВІІМУ ВІІМУ 

9 ЗМАПО ІІФАУ ЗДМУ ХМАПО ІІФАУ ДМА ДИМУ ДМА 

10 НМУ ЗДМУ ДИМУ ВІІМУ ЗМАПО НМУ ЛДМУ ВДМУ 

11 ІФНМУ ХНМУ ХНМУ ХНМУ ХМАПО УМСА ДМА УМСА 

12 ЛДМУ УМСА ЛНМУ ІІМАПО ІФНМУ ЛІІМУ ВДМУ ЗМАПО 

13 ДИМУ ХМАПО ОНМУ ОНМУ ІІМАПО ІФНМУ ЗДМУ ІІМАПО 

14 ОНМУ НМУ ДМА УМСА ОНМУ ВІІМУ ОНМУ ДИМУ 

15 ХНМУ ОНМУ ІФНМУ ДИМУ ДМА ДИМУ ІІФАУ ЛДМУ 

16 ХМАПО ДИМУ НМУ ЛДМУ ХНМУ ЗМАПО УМСА НМУ 

17 ІІМАПО ЛДМУ ВІІМУ ЗМАПО ЛДМУ ЛДМУ ІІМУ ЛНМУ 
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Таблиця VІІ.5 – Позиціонування ВНЗ за результатами рейтингового 

оцінювання діяльності ВНЗ та закладів післядипломної освіти МОЗ 

України за розділами 

  

 

 

Критерієм «успішна» оцінена діяльність тільки за одним напрямком – 

«Кадрова політика». Діяльність розділу «Фінансова і господарська діяльність» 

у 2015 році отримала оцінку «достатньо успішна». Діяльність напряму 

«Міжнародне, державне та галузеве визнання» у цьому році визнана як 

«потребує покращення». 

Галузь «Наукова діяльність», отримала оцінку – «потребує покращення». 

Розділ «Матеріально-технічне забезпечення» в тому році цей розділ було 

оцінено критерієм «частково успішна».  

У діяльності напрямів «Навчально-методична робота» у цьому році 
отримала оцінку – «частково успішна». Галузь «Виховна робота» отримала 

оцінку «потребує покращання».  

Виходячи з викладеного вище, підрахуємо власні здобутки. Для 

подальшої роботи нам необхідно працювати з майже з кожним із цих пунктів. 

Однак, щоб краще зрозуміти, де у нас слабкі місця, проаналізувати їх для 

розроблення конструктивної стратегії щодо поліпшення нашої діяльності, 
розглянемо більш детально показник з кожної галузі. 

За показниками, що оцінювали навчально-методичну роботу (табл. 

VІІ.6), добре видно, що університету необхідно покращити число виданих 

підручників та посібників з грифом МОН та МОЗ, також необхідно звертати 

більше уваги на студентську молодь, запроваджувати заходи, спрямовані на 

підвищення активності в науковій роботі університету, і, як, наслідок, 

збільшувати кількість студентів-призерів студентських, міжнародних та 

УСПІШНА ДОСТАТНЬО 

УСПІШНА 

ЧАСТКОВО 

УСПІШНА 

ПОТРЕБУЄ 

ПОКРАЩЕННЯ  
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державних предметних олімпіад і міжвузівських конференцій. Необхідно також 

покращити нормований бал МЛІ, який оцінено як «частково успішний».  

У напрямі «Наукова діяльність», якщо уважно придивитися до цифрових 

показників, то ми можна зробити наступні висновки (табл. VІІ.7). Ми не має 

проблем лише з одним розділом – «Кількість НДР (за категоріями), що 

виконується у ВНЗ МОЗ України: фундаментальні, прикладні, пошукові, 
ініціативні». Такі пункти як – «Кількість отриманих патентів на винахід та на 

корисну модель» та «Число затверджених ДАК МОН України кандидатських та 

докторських дисертацій працівникам, аспірантами ВНЗ МОЗ України» 

потребують негайного покращення, так як їх оцінка «потребує покращення». 

Не на кращому місці знаходиться розділ «Індекс Хірша (h- індекс) ВНЗ МОЗ 

України за показниками науко метричної бази даних Scorpus Національної 
бібліотеки В.І. Вернадського» і має також оцінку «потребує покращення». Не 

можна обійти і розділ «Кількість опублікованих статей у зарубіжних та 

вітчизняних наукових виданнях» саме тому його оцінка «частково успішна». Як 

нам поліпшити стан цієї галузі нашої діяльності? Здається усі повинні розуміти 

і без довгих, детальних пояснень. Треба працювати та підвищувати свою 

активність в усіх напрямах наукової роботи. 

У кадровій політиці (табл. VІІ.8) ми тримаємо найкращу позицію, але є 

також недоліки, з якими необхідно попрацювати. Необхідно звернути увагу на 

розділи «Питома вага осіб кандидатів та докторів наук до пенсійного віку» та 

«Число доцентів, які працюють у закладі за основним місцем роботи та за 

сумісництвом». Дане питання гостро лягло після переміщення нашого 

університету у 2014 році за новим місцем розташування. Ці питання 

потребують уваги та відповідних дій для виправлення ситуації шляхом роботи з 

кадровим резервом та молодими викладачами. Можливо, деякі невирішені 
питання цієї галузі тягнуть за собою проблеми й в інших. 
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Таблиця VІІ.6 – Навчально-методична робота 

 

 

 

Таблиця VІI.7 – Наукова діяльність 

 

 

 

 



135 

 

 

 

Таблиця VІI.8 – Кадрова політика 

 

Серед усіх напрямів діяльності «Міжнародне , державне та галузеве 

визнання роботи» університету (табл. VІІ.9) може бути визнано як розділ над 

яким необхідно працювати посилено. Якщо у перших двох та останньому 

напрямах за цифровими показниками, які отримали оцінку «частково успішна»  

то 4 та 5 пункт потребує особливої уваги. За розділом «Кількість осіб, яким за 

звітний період присвоєно звання заслужених діячів та працівників, присуджено 

державні премії України, іменні премії НАМН України чи НАН України, 

обраних до державних академій (НАН України, НАМН України чи НАПН 

України), на 100 посад ПВС» і за розділом «Кількість міжнародних 

освітянських виставок, у яких ВНЗ взяв участь» ми отримали оцінку «Потребує 

покращення» 

Усе це потребує докладання певних зусиль до покращання наших 

взаємовідносин з іноземними колегами, тому що а ні наука, а ні педагогіка не 

зможуть добре розвиватися без постійного обміну досвідом і досягненнями. 
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Таблиця VІI.9 – Міжнародне, державне та галузеве визнання роботи 

 

 

 

 

 

Таблиця VІI.10 – Виховна робота 
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Виховна робота в університеті в 2015 р. знаходиться в категорії «потребує 

покращання». Незважаючи на активну діяльність спортивних секцій, нам ще не 

вистачає студентів учасників спортивних змагань (Олімпійські ігри, чемпіонати 

Світу, Європи тощо) різного рівня. Цифрові показники хоч і не катастрофічні, 
але теж вимагають уваги. (табл. VІІ.10). 

Також необхідно збільшити кількість заходів, присвячених різноманітним 

знаменним подіям, у тому числі національно-культурним традиціям, провідним 

вченим, політичним діячам, пам’ятним подіям закладу; у цьому питанні ми 

знаходимось на місці «частково успішна», якщо подивитися на цифрові 
показники. Я вважаю, що в нашому університеті для поліпшення безпосередньо 

цього напряму роботи є все необхідне. 

Лікувальна робота університету була оцінена як «потребує покращення». 

З цього приводу розглянемо детальніше наші показники (табл. VІІ.11). За 

цифровими показниками у розділі «Кількість викладачів університету, які 
працюють позаштатними спеціалістами МОЗ, Департаментів охорони здоров'я 

обласної державної адміністрації і міської ради» ми отримали найвищу 

відмітку. 

Розділ «Кількість нововведень з лікувально-діагностичної та 

профілактичної роботи, включених у Галузевий Реєстр нововведень МОЗ 

України» знаходиться на найгіршому рівні. Важливою проблемою нашого вузу 

є відсутність університетських клінік. Майбутнє медичних вузів тісно пов'язане 

з університетськими лікарнями. Університетська клініка дозволить об'єднати 

підготовку і перепідготовку кадрів, наукові дослідження і надання 

висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню. Вона 

повинна бути базою для якісної підготовки молодих фахівців, для 

впровадження сучасних технологій і нових напрямів медицини. 

Достатньо успішним є показники у двох напрямах цієї галузі, одна з яких 

«Кількість оперативних втручань, проведених науково-педагогічними 

працівниками клінічних кафедр, де проводяться оперативні втручання». 

Проблемним також залишається питання зі збільшення кількості виданих у 

закладі методичних рекомендацій та інформаційних листів з грифом 

Українського центру науково-методичної інформації, а також збільшення 

кількості консультацій, проведених науково-педагогічними працівниками 

клінічних кафедр. Тому досягнення у цьому напряму необхідно неухильно 

розвивати та нарощувати. 
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Таблиця VІI.11 – Лікувальна робота 

 

Незважаючи на досить активну роботу адміністративно-господарчого 

сектору університету, все одно є пункти, які перебувають у червоному секторі 
оцінок рейтингу «потребує покращання», ми спостерігаємо досить низький 

рівень забезпеченості комп'ютерами, що використовуються безпосередньо в 

навчальному процесі, а також не маємо достатньої кількості місць для 

колективного використання електронних інформаційних ресурсів (електронних 

читальних залів із вільним безпровідним інтернет-доступом) (табл. VІІ.12).. На 

жаль, відсоток забезпечення сучасними підручниками (виданими за останні 5 

років) дуже малий в зв’язку з тим, що після переміщення нашого вузу за новим 

місцем розташування ми не в повному обсязі маємо можливість надати нашим 

студентам надати необхідну літературу. Проте з напряму «Кількість 

інтерактивних програмно-апаратних комплексів (муляжів, манекенів, 

тренажерів), на 100 осіб, які навчаються», ми отримали оцінку «успішна», і 
порівняно з іншими ВНЗ виглядаємо дуже добре. Також за вимогами останніх 

років особливу увагу нам треба звернути на збільшення кількості місць для 

студентів, курсантів у навчально-тренінгових центрах або відповідних 

підрозділах університету. 

У галузі «Фінансова і господарська діяльність» наші показники досить 

успішні (табл. VІІ.13). Найвищу позначку отримав пункт «Сума 

коштів,витрачених на придбання навчального наукового та лікувально-

діагностичного обладнання на 100 осіб які навчаються» . Не дивлячись на те , 

що решта 4 пункту отримали відмітку «достатньо успішна» нам є до чого 

прагнути , для удосконалення подальшої роботи нашого вузу. 
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Таблиця VІI.12 – Матеріально-технічне забезпечення 

 

 

Таблиця VІI.13 – Фінансова і господарська діяльність 

 

 

 

 


