


НОВІ ДОСЯГНЕННЯ – НОВІ 
ВИМОГИ!



РЕЙТИНГОВІ ПОКАЗНИКИ 
УНІВЕРСИТЕТУ

Рейтинг «osvita.ua»

❖ 1 місце серед усіх приватних закладів вищої
освіти України;

❖ 8 місце у рейтингу «Середній бал ЗНО на
контракт» серед закладів вищої освіти
України (приватної та державної форм
власності)

❖ 16 місце серед 80-и у рейтингу закладів вищої
освіти м. Києва.



МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГИ 

Підтверджено визнання університету WHO (World Medical
School) та ECFMG, а також GMC (United Kingdom).

Університет включено до наступних міжнародних організацій:

- Асоціація Медичної Освіти в Україні;
- Міжуніверситетський центр наукових досліджень і
співробітництва східної та південного сходу Європи;
- Міжнародна Асоціація Університетів (університет був
включений до 17-го випуску Міжнародного Довідника
Університетів, який видає ця організація, а також до видання
«Study Abroad», який є провідним інформаційним довідником для
абітурієнтів всього світу);
- Реєстр вищих навчальних закладів Європейського центру
ЮНЕСКО



ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА 
АКРЕДИТАЦІЯ 

Університет отримав дозвіл (ліцензію) на надання освітніх послуг за
новими вимогами у галузі знань
22 “Охорона здоров’я” за спеціальностями:

222 “МЕДИЦИНА” (Магістр) – 2310 осіб;
221 “СТОМАТОЛОГІЯ” (Магістр) – 725 осіб;
226 “ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ” (Магістр) – 500 осіб.

В Університеті працювали експертні комісії МОН України для
проведення чергової акредитаційної експертизи спеціальностей.
Акредитовано спеціальності галузі знань 1201 “Медицина” та 1202
“Фармація”:
7.12010001 “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”
7.12010005 “СТОМАТОЛОГІЯ”
7.12020101 “ФАРМАЦІЯ”



РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИСНОВКИ 
ЕКСПЕРТНИХ АКРЕДИТАЦІЙНИХ 

КОМІСІЙ

Кадрові питання: 
- Наявність свідоцтва про підвищення кваліфікації (як лікарської
спеціальності так і педагогічної майстерності) за останні 5 років;
- Відповідність фаху викладача тій спеціальності, викладання якої
він забезпечує (диплом про вищу освіту та/або спеціальність
дисертації);
- Підтвердження викладача як фахівця відповідно до критеріїв,
викладених у ліцензійних умовах (Постанова Кабінету міністрів
України №1187 від 30.12.2015 року);
- Сертифікат В2 для викладання дисципліни англійською мовою;
Методична робота:
- Відповідність навчальних планів та графіку навчального процесу;
- Наявність методичних рекомендацій до практичних занять;
Оформлення навчально-облікової документації
- Журнали, екзаменаційні відомості, протоколи атестації тощо.



СТРУКТУРНА РЕОРГАНІЗАЦІЯ 
В УНІВЕРСИТЕТІ

Створено три нові кафедри : 

Кафедра фармакології, клінічної фармакології, патологічної
фізіології (завідувач кафедри професор Туманов В.А.)

Кафедра фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації,
технології ліків (завідувач кафедри професор Середа П.І.)

Кафедра пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії,
хірургічної косметології з курсом основ приватної лікарської практики
(завідувач кафедри доктор медичних наук, Харьков А.Л.)

Сумісно з Університетом ім. Альфреда Нобеля (м. Дніпро)
створено нову юридичну структуру: ПЗВО «Дніпровський інститут
медицини та громадського здоров’я”. Розпочато прийом студентів у 2019
році.



ДНІПРОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
МЕДИЦИНИ ТА ГРОМАДСЬКОГО 

ЗДОРОВ’Я



КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ 

• У 2018 році кількість вітчизняних студентів, які зараховані
на перший та другий курс всіх факультетів склала 285
студенти, у 2019 році - 270 осіб, враховуючи те, що
обмеження для вступу у 130 балів (середній показник за
результатами ЗНО) було додатково запроваджено на
спеціальність «Фармація, промислова фармація».



РУХ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

У 2018-2019 навчальному році було відраховано 312 студентів (238 у 
минулому році) (з них 137 - іноземні студенти (84 у минулому році):
• медичний факультет – 95 (64) студентів;
• стоматологічний факультет – 47 (87) студентів;
• фармацевтичний факультет  – 33 (3) студенти; 
• ФРІС – 137 (84) студентів.



ГРАНТОВА ПІДТРИМКА

Гранти на безоплатне навчання виділені студентам 1 курсу:

1.Лінченко Анастасія Валентиновна стомат
2.Плотнікова Евеліна Олександрівна мед
3.Карабаєв Ілля Данієльевич мед
4.Музика Наталія Юріївна фарм

Так, цього навчального року наступні студенти-відмінники мають значні знижки за навчання
(від 20 до 50%):

1.Буренко Валерія Вадимівна мед
2.Нестеренко Лідія Олегівна мед
3.Свінциіцкий Антон Сергійович мед
4.Ярмоленко Марія Ярославівна мед
5.Тарамбула Наталія Василівна мед 
6. Курілова Наталія Василівна мед
7.Гусін Павло Валерійович мед

Крім того, за активну участь у громадському житті, роботу у приймальній комісії, знижки за
оплату на навчання надано 14 студентам нашого університету. Надані пільги за активну роботу
в житті університету додатково 6 студентам та 1 клінічному ординатору.



ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ

В Університеті є ряд питань, котрі необхідно вирішити, а саме:

1) підготовка повного навчально-методичного забезпечення по 
дисциплінах;

2) створення системи для опанування студентами практичних
навичок;

3) вчасне та правильне оформлення навчально-облікової
документації;

4) затребуваність студентами та викладачами освітнього
порталу Університету; 

5) системна підготовка до складових ЄДКІ, проведення занять 
відповідно до стандартів;

6) створення автоматичної системи управління
Університетом.



ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ У 2019-20 н.р. 

▪ Навчальні плани по всіх спеціальностях та роках набору.
▪ Наказ про назви кафедр у 2019-2020 навчальному році та перелік

дисциплін, які викладаються на кожній кафедрі.
▪ Графік навчального процесу на 2019-2020 навчальний рік.
▪ Розклад занять на 2019-2020 навчальний рік – має бути вказаний час

початку і закінчення заняття та аудиторія, в якій планується заняття.
▪ Педагогічне навантаження за контингентом студентів.
▪ Штатний розпис кафедр відповідно до педагогічного навантаження.
▪ Положення про організацію освітнього процесу у 2019-2020 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.



ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
(підручники та навчальні посібники)

У 2018-19 навчальному  році кафедрами Університету було видано 6 підручників та 
посібників, зокрема:
Кафедра іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін:
- Онкович Г. В. Абетковий слово грай: навчально-методичний посібник. Миколаїв: МОІППО, 
2018. – 138 с.
2) Кафедра акушерства та гінекології:
- Сенчук А.Я. Магній. Біологічна роль і застосування в акушерстві та гінекології Навчальний 
посібник / за ред. проф. А.Я. Сенчука / [А.Я. Сенчук, І.І.Чермак, Р.М.Закордонец, В.І.Чермак]. –
Київ : Видавництво «Фенікс», 2018. – 104 с.
- Сенчук А.Я., Чермак І.І., Доскоч І.О., Мартинова Д.А., Коломейчук В.М. Контрацепція. Сучасні 
можливості практ. керівництво / А. Я. Сенчук [та ін.]. - Київ : Фенікс, 2018. - 405с.
- Сенчук А.Я., Гінзбург В.Г., Чермак І.І. Невідкладні стани в акушерській практиці. 
Практ. керівництво / за ред. проф. А.Я. Сенчука / А. Я. Сенчук [та ін.]. - Київ : Фенікс, 2018. - 330 
с.
3) Кафедра фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини.
- Андріюк Л.В., Гарник Т.П. та ін. Холістичні немедикаментозні методи лікування в практиці 
лікаря (навчально-методичний посібник для самостійної роботи слухачів циклу спеціалізації та 
передатестаційного циклу з народної і нетрадиційної медицини (. Львів-Трускавець: Посвіт. –
2018. – 240 с.
4) Кафедра ортопедичної стоматології та ортодонтії: 
- Дорошенко С.І. та співавт. «Фізіотерапія в ортодонтії»// Підручник. – К.: 2018.



I-й етап ВСО з навчальних дисциплін  медичного профілю було проведено в 
університеті з 18 дисциплін з загальною участю близько 125 студентів. 
В Україні проведено олімпіади з 24 дисциплін, а у нас навіть перший 
(університетський етап) проведено з  18 дисциплін. 
У другому етапі ВСО наші студенти прийняли участь лише з 10 дисциплін.
28 студентів нашого Університету виїжджали до інших навчальних закладів.

За результатами участі студентів нашого університету у ІІ етапі ВСО були
відзначені:

● Студенти 5 курсу Пономарь Яна та Слободянюк Аліна увійшли в список 
20 найкращих студентів України з хірургічної стоматології (м. Полтава);

РЕЗУЛЬТАТИ ПРЕДМЕТНИХ 
ОЛІМПІАД



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ

Придбання нового корпусу Університету (площа 4 242,3 кв.м)
стало можливим завдяки великій роботі, проведеній особисто
Президентом нашого університету О.В. Поканевичем по організації
співпраці з Європейським банком економіки та розвитку, який вперше в
Україні профінансував ВНЗ – наш Університет як бізнес-проект. Ця подія
сталася після пройденого незалежного аудиту, який тривав більше ніж
пів року.



ПРОЄКТ ФАСАДУ 
СТОМАТОЛОГІЧНОГО КОРПУСУ



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

З вересня 2018 року по травень 2019 року 61 особа підвищили кваліфікацію
в Національному транспортному університеті за темою «Психолого-
педагогічна компетентність викладача» та у Національному авіаційному
університеті (НАУ), за програмою «Менеджмент освітянської діяльності»
(професійна складова «Педагогічна майстерність») .
На даний момент ще 25 особам необхідно пройти підвищення кваліфікації.



НАУКОВА РОБОТА

Науково-педагогічні працівники виконують 19 науково-дослідних робіт
(НДР)

Фахівцями ПВНЗ КМУ проводено 10 доклінічних та клінічних
випробувань препаратів

Результати наукової роботи кафедр відображено у 200 статтях та 219
тезах у виданнях різної професійної спрямованості, зокрема, 144 статті у
фахових виданнях (у 2017 році – 68). Видано 11 монографій, 17
підручників та посібників

Показником якості наукової діяльності ПВНЗ КМУ є зростання рівня
публікаційної активності у виданнях, що включені до наукометричних
баз Scopus та Web of Scienc з 8 - у 2017 р. до 29 – у 2018.

Основні наукові досягнення захищені патентами. Патентно-ліцензійна
діяльність кафедр ПВНЗ КМУ за 2018 рік відображена у 15 Патентах
України на корисну модель (у порівнянні з 2017 роком - цей показник
складав 3), у 3 заявках на об’єкти промислової власності, 4 свідоцтвах
про реєстрацію авторського права



НАУКОВО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-видавнича діяльність кафедр ПВНЗ «КМУ» у 2016-2018 рр.

Статті Тези 
У тому числі, у 

фахових 
виданнях

У т.ч., у виданнях з 
наукометричних

баз Scopus, Web of
Science

2016 191 179 35 4

2017 231 114 68 8

2018 200 219 144 29



НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

Науково-практичні конференції:

• «Цукровий діабет. Діабетична ретинопатія. Глаукома. Міждисциплінарний
підхід до діагностики та лікування», 18 - 19 квітня 2019 р.

• «Міждисциплінарний підхід в дитячій дерматології», 1 червня 2018 р.
• «Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини в комплексній

терапії»

ХІІ Національний конгрес міжнародною участю "ЛЮДИНА ТА ЛІКИ" –
УКРАЇНА, 28-29 березня 2019 р.

4-ий Балтійський конгрес педіатрів у форматі телемосту українсько-
литовської солідарності «Сучасна українська педіатрія у Вільнюському 
університеті – обмін досвідом», 16 травня 2019 р. та ін.



ПРОВЕДЕНО БІЛЯ 30 НАУКОВО-
ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ



РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Рейтинговий бал наукової роботи науково-педагогічного
працівника (особистий рейтинг) - визначається як сума 
балів за його досягнення у науковій роботі.

Рейтингової оцінки наукової діяльності завідувача
кафедри – визначається як як середній показник за сумою 
його особистого рейтингу та рейтингу кафедри .

Рейтингова оцінка наукової діяльності кафедри 
розраховується як середнє арифметичне рейтингових балів 
наукової діяльності усіх штатних науково-педагогічних 
працівників.



АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Розроблено та затверджено:
• «Положення про рейтингове оцінювання наукової

діяльності кафедр та науково-педагогічних
працівників» ((протокол Вченої ради №1 від
26.06.2019)

• «Положення про академічну доброчесність в ПВНЗ
«Київський медичний університет» (протокол
Вченої ради №7 від 27.03.2018)

• «Етичний кодекс ученого ПВНЗ «Київський
медичний університет» (протокол Вченої ради №6
від 29.01.2019)

• надано право на користування антиплагіатною
системою Strikeplagiarism.com (договір ПВНЗ
«КМУ» з ТОВ «Плагіат» від 19.04.2019)



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

ХНМУ (клінічна медицина)  (3 
роботи);

НМУ ім. О.О.Богомольця
(стоматологія, клінічна медицина, 
профілактична медицина, 
фармакологія та фармація, 
фундаментальна медицина) англ. 
мов. (6 робіт);

ВНМУ ім. М. І. Пирогова   (педіатрія) 
(1 робота);

ПНПУ ім. К.Д. Ушинського 
(спеціальність: педагогічна та вікова 
психологія) укр. мов. (1 робота);
НФУ (фармація, промислова 
фармація) (3 роботи).



РЕЗУЛЬТАТИ ІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Призові місця отримали 2 роботи, 4–
спеціальні нагороди

ІІІ місце 

• Колосовська Анна (проф. Баєва О.В.), 
• Арісах Улумма; (д.мед.н., доц. Балацька Н.І

Диплом за соціальну значущість 
дослідження

•Тасенко Михайло (д.мед.н., проф. Пострєлко В.М.)
• Гусинін Павло (проф. Батушкін В.В.)

Приз за найкращий дизайн

• Оджукву Вікторія Езінне (д.мед.н., проф. Мельник 
В.П.)

• Агунлоє Рутх Толувані (д.мед.н., доц. Балацька Н.І.)



ВІДКРИТІ ЛЕКЦІЇ

Лектори у 2018-2019 навчальному році:
- Сергій Юндт (Німеччина): лікар-стоматолог. Тема: “Інноваційна 
технологія «GIOMER» з ефектом протикаріозної дії”.
- Костянтин Крос (Німеччина). Тема: “Здоров’я ясен має значення!”
- Евангелос Джордж Кіліпіріс (Greece). Тема: “Хірургічна корекція 
кранісиностозів”. 
- Віталій Мірошниченко (стоматолог-хірург, імлантолог). Тема: “Перші 
кроки в імлантації”.
Юрій Обухівський (лікар стоматолог-хірург). Тема: “Пародонтальна
хірургія”.
- Проведено семінари та майстер-клас “Ботокс – золотий стандарт 
ботулінотерапії” та “Принципи зовнішньої терапії в дерматології», 



КЛІНІЧНІ БАЗИ ДЛЯ ІНТЕРНІВ

Клініки-партнери 2019 року:

Спеціальність «Медицина»:
• Київська міска клінічна лікарня №5
• Дніпро-медікал
• Зір сто процентів
• Київський міський центр репродуктивної та перинатальної

медицини
• Меділенд
• Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 Дніпровського

району м. Києва
• Центр клінічної офтальмології

Спеціальність «Стоматологія»
• Зуб’ОК
• Кебот-Нью
• Сучасна Сімейна Стоматологія (м. Черкаси)



VІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС З 
ПРАКТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ

6-7 квітня 2019 року

«На що здатний ти?» – під таким девізом пройшов VI Всеукраїнський

конкурс з практичної хірургії серед студентів та інтернів.

Цього року в конкурсі взяли участь 11 команд (70 учасників) з медичних

ЗВО з Дніпра, Краматорська, Тернополя, Львова, Полтави, Вінниці, Києва,

Одеси, Харкова. Цього року переможцями стала команда Festina lente

(Одеський національний медичний університет).



СПІВПРАЦЯ з BMJ 
● На порталі BMJ від ПВНЗ «КМУ»

зареєстровано 65 чоловік, серед яких

найбільше спеціалістів з дисциплін

стоматологія (16) та акушерство і

гінекологія (9)

● Наші успіхи за час роботи з

порталом:

● Каліманов Костянтин Ігорович, інтерн

за спеціальністю акушерство та

гінекологія, отримав бронзовий

сертифікат за ударну роботу на

порталі (Bronze Certificate of

Completion);

● Серед зареєстрованих користувачів

троє відмічаються сумлінною

роботою та гарними результатами

(Каліманов Костянтин Ігорович,

Марченко-Толста Катерина Сергіївна

та Олішинська Марина



МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Загалом в нашому університеті зараз навчаються студенти з 57 країн Світу.

Університет знаходиться у світовому переліку медичних шкіл WHO. Завершена робота з
визнання диплому Університету Генеральною медичною радою Великобританії.
Вперше отримано грантову підтримку на програму академічної мобільності студентів,
викладачів та адміністрації Університету з медичним факультетом Вищої Технічної Школи
(Катовіце, Польща),

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 університетом Істіньє (Туреччина) та трьома  
клініками – засновниками цього Університету (червень 2019).
Продовжено роботу з проведенню навчальної практики у м. Кнурів («Польща»). Близько 30
студентів пройшли практику відповідно до програми співробітництва с польською
клінікою.



ВИХОВНА РОБОТА

- Студенти Університету прийняли участь у фестивалі талановитої

молоді «Молодість 2018», міжнародних студентських фестивалях

«Золота осінь», «Весняна хвиля», «Голосіївська Весна».

- Ансамбль студентів з Індії завоював «Гран при» фестивалю «Золота

осінь».

- В грудні минулого року проведено «Гала концерт» студентської

художньої самодіяльності.



ВИХОВНА РОБОТА

- Футбольна команда Університету «Медик» вперше приймала участь у

чемпіонаті з футболу м. Києва сезону 2018-2019 р.р. В підсумковій

таблиці Чемпіонату з футболу серед найкращих студентських команд

закладів вищої освіти ми посіли 11 місце!

- Студентська спартакіада з 11 видів спорту. Перше місце зайняла

команда стоматологічного факультету.

- У Спартакіаді студентів ВНЗ Дарницького району міста Київ наша

команда зайняла І загальнокомандне місце. Також перші місця в

плаванні, шахматах, легкій атлетики, настільному тенісі. Команда

Університету прийняла участь у військово-патріотичної гри «Патріот».



ВИХОВНА РОБОТА
Випуск лікарів та провізорів 2019 року



МЕДИЧНІ ПІКНІКИ



МЕДИЧНІ ПІКНІКИ
Вже другий рік поспіль Університет приймає участь у 

Медичних пікніках. Активно прийняли участь:

● Кафедра терапевтичної стоматології

● Кафедра ортопедії та ортодонтії

● СтоматЦентр «УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ»;

● Кафедра фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії;

● Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургі;.

● Кафедра хірургічних хвороб № 1;

● Кафедра інфекційних хвороб, фтизиатрії та пульмонології (фахівці-

дерматологи);

● Кафедра дитячих хвороб;

● Кафедра хірургічних хвороб №2.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


