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РЕЙТИНГОВІ ПОКАЗНИКИ 

УНІВЕРСИТЕТУ

❖ Рейтинг «osvita.ua»: 6 місце серед усіх приватних ЗВО України та 

5 місце за показником наукових публікацій у журналах, 

зареєстрованих у Scopus;

❖ Відповідно до даних Українського державного центру 
міжнародної освіти: 26-е місце із 239 закладів вищої освіти за 

кількістю іноземних студентів;

❖ У рейтингу ТОП 200 закладів вищої освіти України: 168 місце 
(156 у минулому році);

❖ 119 місце із 237 закладів вищої освіти у консолідованому 
рейтингу;

❖ 25 місце із 61 у рейтингу закладів вищої освіти м. Києва.



МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГИ 

Напрями діяльності Університету щодо участі у міжнародних 

рейтингах:

• Британська медична рада;

• Медична рада Каліфорнії;
• Офіс QS-рейтингу; 

Підтверджено визнання університету WHO 

(World Medical School) та ECFMG



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УНІВЕРСИТЕТУ  ВІДПОВІДНО 

ДО ЛІЦЕНЗІЙНИХ ВИМОГ
Група забезпечення спеціальності у кожному підрозділі Університету, де здійснюється 

підготовка за спеціальністю, повинна складатися з науково-педагогічних або 

наукових працівників відповідно до таких вимог:

частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання становить не менше 60 

відсотків - магістра, доктора філософії;

частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора 

становить не менше  20 відсотків - магістра, 30 відсотків - доктора філософії.

Кількість членів групи забезпечення є достатньою, якщо на одного її члена припадає 
не більше 30 здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з 
відповідної спеціальності.

* Для отримання права навчання іноземців науково-педагогічні працівники повинні 
володіти англійською мовою на рівні В2, що має бути підтверджено 

кваліфікаційними документами (диплом про вищу освіту або сертифікат, який 

виданий установою, що є ліцензованою на території України).



СТРУКТУРНА РЕОРГАНІЗАЦІЯ 

В УНІВЕРСИТЕТІ

Створено відокремлений структурний підрозділ «Харківський
Інститут Медицини та Біомедичних Наук ПВНЗ Київський
Медичний Університет», де на даний момент навчається 61

іноземний студент (переважно з Індії).

Кадрові зміни:

НМЦ:

Шкурат М.О. – директор навчально-методичного центру;
Відділ моніторингу якості освіти:

Черткова О.В. – начальник відділу моніторингу якості освіти;

Департамент адміністративно-господарського забезпечення:

Щерба І.А. – директор
департаменту адміністративно-господарського забезпечення



ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ 
ТА БІОМЕДИЧНИХ НАУК



КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ 

• Станом на 1 січня 2017 року в університеті навчалося 1767

студентів (з них 442 іноземці).

• Станом на сьогодні в Університеті навчається 2185 + 286

зарахованих у 2018 році студентів (з них 668 іноземці, але це
без завершеної вступної кампанії, яка триває до 1

листопада).

• У 2017 році кількість вітчизняних студентів, які зараховані
на перший та другий курс всіх факультетів, склала 424

студенти, у 2018 році - 285 осіб.

* Конкурс на «Фармацію» був майже 7 осіб на місце.



РУХ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

У 2017-2018 навчальному році було відраховано 238 студентів (з них 84 

іноземні студенти):

• медичний факультет – 64 студенти;

• стоматологічний факультет – 87 студентів;

• фармацевтичний факультет  – 3 студенти; 

• ФРІС – 84 студенти.

Кількість відрахованих студентів у порівнянні з 2016-2017 навчальним 

роком збільшилася на 6%. 

У 2016-2017 навчальному році відраховано - 224 студенти, з них 139 (82%) 

вітчизняних студентів та 86 ( 18%) іноземних студентів. 

ПОНОВЛЕННЯ:

У 2016-2017 навчальному році поновлено - 249 студентів, а у 2017-18 

навчальному році – 219 (станом на сьогодні).



ГРАНТОВА ПІДТРИМКА

Гранти на безоплатне навчання виділені на 1-ий та 2-ий курси Університету у 2018-2019 н.р.

– всього чотири гранти.

Так, цього навчального року наступні студенти-відмінники мають значні знижки за

навчання (від 30 до 80%):

1. Зарицький О.О. (медичний факультет, 6-й курс).

2. Буренко В.В. (медичний факультет, 5-й курс)

3. Нестеренко Л.О. (медичний факультет, 5-й курс)

4. Свінціцкий А.С. (медичний факультет, 5 курс)

5. Дринь Д.Р. (стоматологічний факультет, 5-й курс).

6. Ящук Б.О. (фармацевтичний факультет, 4-й курс)

7. Ярмоленко М.Я. (медичний факультет, 4-й курс).

Крім того, за активну участь у громадському житті, роботу у приймальній комісії, знижки на

оплату за навчання надано 17 студентам нашого університету.



ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ У 2017-2018 н.р. 

▪ Навчальні плани по всіх спеціальностях та роках набору.
▪ Наказ про назви кафедр у 2017-2018 навчальному році та перелік дисциплін, 

які викладаються на кожній кафедрі.
▪ Графік навчального процесу на 2017-2018 навчальний рік.

▪ Розклад занять на 2017-2018 навчальний 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 кафедр відповідно до педагогічного навантаження станом на 1 

вересня.

▪ Положення про організацію освітнього процесу у 2017-2018 навчальному році. 
▪ Зразки заповнення навчально-облікової документації (залікові книжки, 

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

відвідування студентами занять.

▪ Списки студентів по групах та по факультетах (з урахуванням контингенту 
іноземних студентів) підготовлених деканатами факультетів.

▪ Положення про норми педагогічного навантаження та кількість студентів в 

групі по курсах.



РЕЗУЛЬТАТИ СКЛАДАННЯ ЛІІ «КРОК 1» 

2016-17 н.р. (критерій «склав/не склав» 60,5%) 2017-18 н.р. (критерій «склав/не склав» 60,5%)

Вітчизняні студенти

ЗЛП (складали 179 студентів)– склали 51,4 % /не склали 48,6 %. 

Місце серед медичних ЗВО – 15 (із 20 ЗВО)

ЗЛП (складалили 121 студент) – склали 50.4 % /не склали 49,6 %.

Місце  серед медичних ЗВО – 17 (із 20 ЗВО)

Стоматологія (124 студента) – склали 41,9 % /не склали 58,1 %. 

Місце серед медичних ЗВО – 15 (із 20 ЗВО)

Стоматологія (123 студента) – склали 22,0 % /не склали 78,0 %. 

Місце серед медичних ЗВО – 17 (із 20 ЗВО)

Фармація (26 студентів)– склали 46,2 % /не склали 53,8 %. 

Місце серед медичних ЗВО – 13 (із 17 ЗВО)

Фармація (13 студентів) – склали 84,7 % /не склали 15,3 %. 

Місце серед медичних ЗВО – немає данних 

Іноземні студенти (російськомовні)

ЗЛП (13 студентів) – склали 69,3 % /не склали 30,7 %. 

Місце серед медичних ЗВО – 15 (із 20 ЗВО)

ЗЛП (3 студента) – склали 66,7 % /не склали 33,3 %.

Місце  серед медичних ЗВО – 2 (із 19 ЗВО)

Стоматологія (13 студентів)– склали 0 % /не склали 100,0 %. 

Місце серед медичних ЗВО – 13 (із 15 ЗВО)

Стоматологія (3 студента) – склали 50.4 % /не склали 49,6 %.

Місце  серед медичних ЗВО – 12 (із 15 ЗВО)

Іноземні студенти (англомовні)

ЗЛП (10 студентів) – склали 10,0 % /не склали 90,0 %. 

Місце серед медичних ЗВО – 18 (із 19 ЗВО)

ЗЛП (81 студент)– склали 43,2 % /не склали 56,8 %. 

Місце серед медичних ЗВО – 14 (із 19 ЗВО)

Не складали Стоматологія (3 студента) – склали 0 % /не склали 100,0 %. 

Місце серед медичних ЗВО – 12 (із 13 ЗВО)



РЕЗУЛЬТАТИ СКЛАДАННЯ ЛІІ «КРОК 2» 

2016-17 н.р. (критерій «склав/не склав» 60,5%) 2017-18 н.р. (критерій «склав/не склав» 60,5%)

Вітчизняні студенти

ЗЛП (складали 57 студентів) – склали 72,0 % /не склали 28,0 % 

Місце серед медичних ЗВО – 16 (із 20 ЗВО)

ЗЛП (105 студентів складали вперше) – склали 88.0 % /не склали 

12,0 %

Місце  серед медичних ЗВО – 17 (із 20 ЗВО)

ЗЛП (13 студентів складали повторно) – склали 46,2% / не склали 

53,8 %

Місце серед медичних ЗВО – 13 (із 20 ЗВО) 

Стоматологія (82 студента) – склали 80,2 % /не склали 9,8 %

Місце серед медичних ЗВО – 10 (із 20 ЗВО)

Стоматологія (70 студентів складали вперше)–склали 81,4% /не 

склали 18,6% 

Місце серед медичних ЗВО – 16 (із 20 ЗВО)

Стоматологія (7 студентів складали повторно)-склали 57%/не 

склали 43%

Місце серед медичних ЗВО – 9 (із 19 ЗВО)

Фармація (10 студентів)– склали 70,0 % /не склали 30,0 % 

Місце серед медичних ЗВО – 13 (із 15 ЗВО)

Фармація (18 студентів) – склали 94,5 % /не склали 5,5 %

Місце серед медичних ЗВО – 8 (із 16 ЗВО)

Іноземні студенти (російськомовні)

ЗЛП (4 студента) – склали 75,0 % /не склали 25,0 %

Місце серед медичних ЗВО – 11 (із 18 ЗВО)

ЗЛП (5 студентів) – склали 40,0 % /не склали 60,0 %

Місце  серед медичних ЗВО – 14 (із 17 ЗВО)

Стоматологія (10 студентів) – склали 40,0 % /не склали 60,0 %

Місце серед медичних ЗВО – 14 (із 17 ЗВО)

Стоматологія (9 студентів складали  вперше) – склали 78.0% /не 

склали 22,0%

Місце  серед медичних ЗВО – 5 (із 16 ЗВО)

Стоматологія (4 студента складали повторно) - склали 25%/не 

склали 75%

Місце серед медичних ЗВО – 11 (із 13 ЗВО)

Іноземні студенти (англомовні)

ЗЛП (13 студентів) – склали 100,0 % /не склали 0,0 % ЗЛП (17 студентів) – склали 82,4 % /не склали 17,6 %



РЕЗУЛЬТАТИ СКЛАДАННЯ ЛІІ «КРОК 3» 

2016-17 н.р. (критерій «склав/не склав» 70,5%) 2017-18 н.р. (критерій «склав/не склав» 70,5%)

28.03.2017 27.03.2018

ЗЛП (складали 19 лікарів-інтернів) – склали 57,9 % /не склали 

42,1 %

Місце серед медичних ЗВО – 20 (із 20 ЗВО)

ЗЛП (складали 34 лікаря-інтерна) – склали 50.0 % /не склали 50,0 

%

Місце  серед медичних ЗВО – 20 (із 20 ЗВО)

Стоматологія (9 лікарів-інтернів)– склали 77,8 % /не склали 22,2 

%

Місце серед медичних ЗВО – 2 (із 18 ЗВО)

Стоматологія (9 лікарів-інтернів) – склали 55,6 % /не склали 44,4 

%

Місце серед медичних ЗВО – 11 (із 18 ЗВО)

07.11.2017 06.11.2018

ЗЛП (4 лікаря-інтерна) – склали 0,0 % /не склали 100,0 %

Місце серед медичних ЗВО – 18 (із 20 ЗВО)

Стоматологія (8 лікарів-інтернів)– склали 100,0 % /не склали 0,0 

%

Місце серед медичних ЗВО – 2 (із 19 ЗВО)



Кількість відрахованих студентів, які 
не склали ЛІІ Крок 1, 2

2016-17 н.р. 2017-18 н.р. 

Крок 1 Крок 1

ЗЛП – 23 студента

Стоматологія – 9 студентів

Фармація – 3 студента

ЗЛП – немає результатів останнього перескладання

Стоматологія – 55 студентів

Фармація – немає результатів останнього перескладання

Крок 2 Крок 2

ЗЛП – 17 студентів

Стоматологія – 14 студентів

Фармація – 1 студент

ЗЛП – 24 студентів

Стоматологія – 21 студент

Фармація – 1 студент



I-й етап ВСО з навчальних дисциплін  медичного профілю було проведено в університеті з 17 

дисциплін з загальною участю близько 100 студентів. 

В Україні проведено олімпіади з 24 дисциплін, а у нас навіть перший (університетський етап)

проведено з 17 дисциплін. За результатами участі студентів нашого університету у ІІ етапі ВСО
були відзначені:

● Тасенко Михайло і Ярмоленко Марія (медичний факультет) – нагороджені дипломами за 

відмінне володіння методами медичної психології (ВСО з психіатрії та наркології). 

● Студенти стоматологічного факультету – Омельчук Галина та Попов Олександр 

нагороджені грамотами за участь у ВСО з латинської мови та медичної термінології; 

● Студент медичного факультету Ярославський Станіслав нагороджений грамотою за 

оригінальне розв’язання складного завдання з дисципліни «Клінічна імунологія та 

алергологія».

РЕЗУЛЬТАТИ ПРЕДМЕТНИХ 

ОЛІМПІАД



НАУКОВА РОБОТА

У 2017-2018 н. р. КМУ був організатором та співорганізатором 9 науково-практичних
конференцій. Заплановано 3 міжнародні конференції на наступний рік.

- Кафедра інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології – зав. каф. проф.

Мельник В.П. – вже протягом кількох років проводить клінічні випробування у співпраці з
іноземними компаніями. Започатковано таку роботу і на кафедрі внутрішніх та професійних
хвороб (проф. Батушкін В.В.)

- Міжнародні гранти на дослідження отримали: проф. Гичка С.Г. – “Імуногістохімічна
діагностика пухлин”; д-р мед. наук Копчак О.О. – грант за доповідь на Міжнародному
конгресі з неврології та психіатрії (м. Париж).

За минулий навчальний рік захищена докторська дисертація (доцент Ушко Н.О. – кафедра
хірургічної стоматології та щелепо-лицевої хірургії) та 5 кандидатських дисертацій. Два
співробітники отримали вчене звання професора (Батушкін В.В. та Веселовська Н.М.), один
співробітник отримав звання доцент – Жеребко І.Б.

НДР виконується на 13 кафедрах, 10 наукових тем внесені до Держреєстру.



ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНАТУРИ 

У 2018 році до інтернатури зараховано 263 інтерни (152 

минулого року). 

Всього станом на 1 серпня в університеті навчається 356 

інтернів (220 - у 2017 р.). Ми маємо всі підстави для 

створення факультету післядипломної освіти, організації 
деканату, тому що обсяг роботи, у порівнянні з 2016, виріс у 

3,5 рази.

До клінічної ординатури у 2017-18 році вступили 16 осіб –

15 - іноземці (у минулому навчальному році - лише 2 особи). 



Клінічні бази для 
підготовки інтернів

У 2018 році додатково укладені угоди ще з шістьма клініками, які стали
нашими базами стажування для інтернів:

Спеціальність «Медицина»:
- ДУ «Інститут серцево-судинної хірургії НАМН України» ім. М. Амосова
- Гармонія здоров’я

- Смарт-медікал центр
- Шкірно-венерологічний диспансер №1
- Сонет М
- SQLAB
- Інститут проблем терапії

-
Спеціальність «Стоматологія»

Клініка «Порцелян Воздвиженська»
Клініка «Порцелян LTD»



Відкриті лекції в рамках
проекту STREAM

У 2017-2018 н. р. було успішно 

запущено проект STREAM – відкриті 
лекції від видатних фахівців у галузі 
медицини. Наразі проект об’єднав два 

студентські гуртки - Student Derma Club

та

Student Dental Club



Відкриті лекції в рамках
проекту STREAM

Student Derma Club було створено викладачами курсу «Дерматовенерологія» -

Інною Білоусовою та Людмилою Дерев’янко. До складу гуртка входять більше 400

студентів та інтернів КМУ. Було проведено два семінари та майстер-клас “Ботокс –

золотий стандарт бутулінотерапії” та “Принципи зовнішньої терапії в дерматології»,

декілька відкритих лекцій і тренінгів від фахівців у галузі косметології,
дерматології. Також була організована та проведена секція з дерматовенерології на
XI Національному Конгресі “Людина та Ліки - Україна”



Відкриті лекції в рамках
проекту STREAM

Student Dental Club (до складу входять біля 300 студентів та інтернів) провів
близько 10 відкритих лекцій і майстер-класів, наприклад, до нас завітали Мирон
Миронович Угрин, Президент Асоціації стоматологів України, Василь Каращук із
лекцією "Тенденції сучасної мікроскопної ендодонтії", відбулася відкрита лекція
фахівця міжнародного класу Евангелоса Джорджа Кіліпіріса (Chief resident, Oral

and Maxillofacial Surgery Residency Program, Comenius University, Faculty of

Medicine, Bratislava, Slovak Republic; Aristotle University, Faculty of Medicine,

Thessaloniki, Greece), виступив Бєлоград Максим – один з найбільш затребуваних
міжнародних лекторів у сфері мікроскопної стоматології.



30-31 березня на базі
Київського медичного університету

відбувся V Всеукраїнський
конкурс практичної хірургії



МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Якщо в 2016/17 н. р.(станом на 01 січня) у нас навчалося 500 іноземних студентів, то зараз їх
близько 700. Загалом у нашому університеті наразі навчаються студенти з 56 країн світу.

Університет знаходиться у світовому переліку медичних шкіл WHO. Завершена робота
щодо внесення нашого університету до міжнародних рейтингів (зокрема QS ranking). На
стадії завершення робота з визнання диплому університету Генеральною медичною радою
Великобританії та медичною радою штату Каліфорнія (США).

Продовжено співпрацю університету з Ernst von Bergman clinik у Потсдамі (Німеччина),

американською освітньою компанією «KMU Global Consulting», Міжнародною Академією
класичної гомеопатії проф. Дж. Вітулкаса (Греція).

Підписано угоду про співробітництво з державними клініками у Стамбулі (Туреччина),

асоціацією комплементарної медицини Іспанії, президентом університету започатковано
роботу та встановлено ділові стосунки з університетами Бразилії.
Продовжено роботу щодо проведення навчальної практики у м. Кнурів (Польща). Близько
30 студентів пройшли практику відповідно до програми співробітництва з польською
клінікою.



ВИХОВНА РОБОТА

ПРОВЕДЕНО:

Студентська спартакіада з 11 видів спорту.

ХХ Міжнародний фестиваль – конкурс студентської художньої 
творчості «Барви осені – 2017».

Фестиваль художньої творчості Київського медичного університету.

Студенти університету взяли участь у XVI Всеукраїнському фестивалі -
конкурсі студентської творчості «Весняна хвиля – 2018».



Медичні 
пікніки

У Медичних пікніках взяли участь: СтоматЦентр
«Університетський», За день наша стоматологічна команда
встигла поспілкуватися близько із 1000 осіб, 600 з яких — діти.

Співробітники кафедри фармацевтичної хімії та
фармакогнозії не встигали розводити розчини, змішувати
реактиви, робити альгінатні кульки, щоб познайомити всіх
бажаючих із своїм захоплюючим світом.

Фахівці фармацевтичної ботаніки провели квести, які
допомогли зрозуміти корисні складові овочів, фруктів, горіхів та
насіння.

Традиційно гостям свята було дуже цікаво зазирнути у
«внутрішній світ» людини — представники кафедри анатомії,
топографічної анатомії та оперативної хірургії із сучасними
анатомічними моделями окремих частин тіла, систем та органів
на встигали відповідати на численні запитання наших відвідувачів.



Медичні
пікніки



Медичні
пікніки



ДЯКУЮ

ЗА УВАГУ!


