
ПІДСУМКИ РОБОТИ КОЛЕКТИВУ 

КИЇВСЬКОГО МЕДИЧНОГО 

УНІВЕРСІТЕТУ У 2016-17 н.р. ТА 

ЗАВДАННЯ НА НАСТУПНИЙ РІК

В.о. ректора 

Івнєв Б.Б.



У академічному рейтингу університетів України "Топ 200»

у 2017 році ми посіли 156-е місце. Це показник минулого

року, хоча у абсолютних цифрах наші показники вищі за

минулий рік.

У консолідованому рейтингу ВНЗ України ми на 197 місці

серед 286 закладів. Серед ВНЗ Києва ми на 47 з 76 місць.

Згідно з рейтингом вищих навчальних закладів України за

показниками наукометричної бази даних Scopus наш

університет на 95 місці серед усіх ВНЗ України.

ВИЗНАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

УНІВЕРСИТЕТУ



В наступний час студенти в університеті навчаються за

двома програмами: спеціаліста та магістра.
Ми маємо такий прецендент вперше:

на другому курсі навчаються 200 студентів за освітнью

програмою «Спеціаліст» 222 «Медицина»

та 140 студентів за освітньою програмою «Магістр» (після

коледжів) 222 «Медицина»

Шифри спеціальностей однакові.

Вперше проведено набір іноземних студентів на перший

курс навесні цього року.

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 2017



СТРУКТУРНА РЕОРГАНІЗАЦІЯ В 

УНІВЕРСИТЕТІ

За рішенням засновників університету з 15 березня

2017 року університет переіменовано у «Київський

медичний університет» - виключено абревіатуру УАНМ.

Створено факультет по роботі з іноземними

студентами.

Створено «Департамент юридичного та кадрового

забезпечення» та «Департамент з адмінистративно-

господарчої роботи»

Створено відділ з верифікації та нострифікації

документів щодо рівня освіти



КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ 

Станом на 1 січня 2016 року -1435 студентів (з них 300

іноземці).

Станом на 1 січня 2017 року – 1767 студентів (з них 432

іноземці).

Кількість вітчизняних студентів, які зараховані на

перший та другий курси: 424 особи (180 осіб у 2016 р.)

У 2016-17 н.р. кількість студентів, які будуть вчитись

англійською мовою на першому курсі медичного

факультету планується близько 200.

Англомовне навчання розпочнеться також і на інших

факультетах.



ГРАНТОВА ПІДТРИМКА 

Зменшення розміру оплати за навчання

студентам- відмінникам (25-50%):

Зарицький О.О. (медичний факультет, 5-й

курс).

Дринь Д.Р. (стоматологічний факультет, 3-й

курс).

Ящук Б.О. (фармацевтичний факультет, 3-й

курс)

Єрмоленко М.Я. (медичний факультет, 3-й

курс).



ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ У 2017-18 н.р. 

- Навчальні плани по всім спеціальностям та рокам набору.

- Наказ про назви кафедр у 2017-18 навчальному році та перелік 

дисциплін, які викладають на кожній кафедрі.

- Графік навчального процесу на 2017-18 навч. рік.

- Розклад занять на 2017-18 навч.рік. – має бути вказаний час початку і 

закінчення заняття та аудиторія, в якій планується заняття.

- Педагогічне навантаження за контингентом студентів станом на 1 

вересня.

- Штатний розпис кафедрам (дисциплінам) відповідно до 

педнавантаження станом на 1 вересня.

- Положення про організацію навчального процесу у 2017-18 

навчальному році. 

- Зразки заповнення навчально-облікової документації (залікові книжки, 

журнали, індивідуальні навчальні плани, звітні (щомісяця) відомості про 

відвідування студентами занять.

- Списки студентів по групам та по факультетам (з урахуванням 

контингенту іноземних студентів) - від деканатів факультетів.

- Наказ про норми педагогічного навантаження та кількість студентів в 

групі по курсам.



РЕЗУЛЬТАТИ СКЛАДАННЯ 

ІСПИТІВ «КРОК 1-3» 

2015-16 н.р. (60,5%) 2016-17 н.р. (60,5%)

Крок 1

ЗЛП – 40% / 7,8 % 48,6%

Стомат. – 69% / 33% 58,1%

Фарм. – 77,7% / 22,2% 53,8%

Крок 2

ЗЛП – 12,2% 28%

Стомат. –18,2% 9,8%

Фарм. – 28,5% 11,1%

Крок 3

47,5% От 6,8% до 41%



Загалом у внутрішньоуніверситетському етапі ВСО брали участь понад 

100 студентів з 15 дисциплін, у яких було задіяно 12 кафедр.

Серед останніх, найбільш активними були кафедри неврології та 

психіатрії; внутрішніх хвороб; дитячих хвороб; всі кафедри 

стоматологічного профілю. 

У 2016-2017 навчальному році, 20 студентів-переможців І етапу ВСО 

брали участь у ІІ етапі (на відміну від 6 – у 2015-2016 навчальному році).

Призери другого туру:

Петельський Павло (медичний факультет) – ІІІ місце з психіатрії та 

наркології.

Зарицький Олександр (медичний факультет) – І місце у номінації за 

«Безпомилкову діагностику клінічного випадку» (кафедра внутрішніх 

хвороб).

Ярмоленко Марія (медичний факультет) – отримала спецільний диплом 

за «Креативність мислення» в розділі «Медична психологія»

РЕЗУЛЬТАТИ 

ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

У 2016-2017 навчальному році придбано 1930 екземплярів 

навчальної літератури на 362 тис.грн., навчальних посібників 

на 42 тис.грн.

Придбано 55 одиниць комп’ютерної техніки на 405 тис.грн.

Закуплене обладнання, в тому числі медичне та муляжі для 

проведення державних іспитів, на 230 тис.грн.

Відремонтовано та повністю мебльовано студентський 

гуртожиток та четвертий поверх навчального корпусу по 

вул.Е.Потьє.

Введено в дію комп’ютерний клас в навчальному корпусі  по 

вул.  Е.Потьє.

Завдяки міжнародному співробітництву з організацією з 

захисту тварин InterNICHE кафедра фізіології, медичної 

біології та біофізики отримала навчально-наочне обладнання 

на загальну суму близько 100000 грн.



РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ

Створення навчального порталу, де будуть розміщені всі необхідні

для навчання матеріали - найважливіше завдання.

Дисципліни по яким створені та наповнені матеріалами веб-сторінки

(українською та англійською мовами):

- анатомія,

- латинська мова,

- історія України, історія української культури,

- українська мова,

- фтизиатрія та пульмонологія,

- практично всі дисципліни кафедри неврології та психіатрії,

фармацевтичної хімії,

- акушерство та гінекологія,

- педіатрія,

- патофізіологія,

- ортопедична стоматологія,

- урологія,

- офтальмологія

- отоларингологія.



ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНАТУРИ 

Забезпечення безперервності процесу освіти 

університет проводить в інтернатурі по 19-ти 

спеціальностям в провідних державних та 

приватних лікувальних закладах, а також

клінічній ординатурі.

В університет у 2017 р. зараховано152 інтерни (104 

інтерни минулого року). 

Всього станом на 1 серпня у нас навчається  220 

інтернів (201 - у 2016 р.).

До клінічної ординатури у 2016 році вступили 2 

особи. У 2017 році станом на 1 серпня вже 

зараховано 7 осіб.



Розширення географії 

вступників до інтернатури у 

2017 р.



Клінічні бази для 

підготовки інтернів

У 2017 році додатково заключені угоди ще з шістьма

клініками, які стали нашими базами стажування для

інтернів:

Спеціальність «Медицина»:

- Інститут проблем терапії

- Клініка «Інто Сана»

- Клінічний дім «Одрекс»

- Психоневрологічний диспансер №2

Спеціальність «Стоматологія»

Клініка «Стомат плюс»

Клініка «Порцелян»



ПИТОМА ВАГА ВИПУСКНИКІВ 

КМУ В ІНТЕРНАТУРІ



Перемоги наших 
студентів 
 Студент нашого університету Іващенко

Володимир (V курс 1003 гр. медичного

факультету) отримав сертифікат та

диплом про здобуття першого місця «За

безпомилкову діагностику клінічного

випадку» на Всеукраїнській студентській

медичній олімпіаді з клінічної імунології та

алергології.

 Дві студентки ІV курсу фармацевтичного

факультету –

члени наукового гуртка кафедри –

Атякшева Надія та Романюк Антоніна –

наприкінці квітня 2017 р. виступили на ХХІ

Міжнародному медичному Конгресі

молодих вчених та студентів (м.

Тернопіль, Тернопільський державний

медичний університет ім. І.Я.

Горбачевського).



МІЖНАРОДНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ

Збільшено набір іноземних студентів.

Так, якщо в 2014/15 н. році у нас навчалося 286 іноземних студентів, то у

2015-16 навчальному році – вже 375 студентів, а зараз вже близько 500

студентів з 56 країн Світу.

Ми визнані медичною радою Індії, ECFMG education commission for

medical graduates in USA.

Завершена робота з внесенню нашого університету до міжнародних

рейтингів (зокрема QS ranking).

Університет прийняв офіційні делегації міністерств освіти Єгипту,

Йорданії, Гани, Нігерії, Іраку.

Президентом університету підписано угоду про співробітництво з Ernst von

Bergman clinik у Потсдамі (Німеччина), американською освітнью

компанією «KMU Global Consulting» - започатковано програму «The way to

study in USA», Міжнародною Академією класичної гомеопатії проф. Дж.

Вітулкаса (Греція). Підписано угоду про співробітництво з університетом

«PADOVA» в Італії.



ВИХОВНА РОБОТА

ПРОВЕДЕНО:

Студентська спартакіада з 11 видів спорту (21 вересня минулого року); 

Захід до дня Козацтва 

Фестиваль студентської художньої творчості

Хірургічний клуб Armata Manus за підтримки Студентської ради провів 

практичне заняття, тема якого була «Базові хірургічні навички: шви, 

вузли та інструменти»

Проведена акція "Стань донором — подаруй життя». Прийняли участь 

120 студентів нашого університету.

Студенти Університету прийняли участь у міжнародному дні йоги 

«Марафон без метушні», що було проведено на Хрещатику за участю 

посольства Індії.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
. 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


