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Надсилаю звіт про виконання умов контракту від 9 квітня 2014 р.,
№ 779, укладеного зі мною за розділом 3 – «Обов’язки керівника», за 2017
рік.
3.1. Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних
стандартів освіти, підготовка фахівців відповідного освітньокваліфікаційного рівня за державними освітніми програмами в галузі
вищої медичної та фармацевтичної освіти згідно з ліцензіями Державної
акредитаційної комісії
Навчально-виховний процес у академії організований відповідно до
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указів Президента
України від 25.06.2013 р. № 344/2013 «Про національну стратегію розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року», від 30.09.2010 р. № 926/2010 «Про
заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»,
«Положення про організацію освітнього процесу у ВДНЗ України
«Українська медична стоматологічна академія» на 2017/2018 н. р.»,
ухваленого рішенням вченої ради академії від 30.08.2017 р. №1,
затвердженого наказом ректора академії від 01.09.2017 р. № 274.
Відповідно до ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України
(наказ МОН України від 24.03.2017 № 60-л) академія здійснює свою освітню
діяльність за трьома напрямами: 221 «Стоматологія» і 222 «Медицина», 228
«Педіатрія».
Академія здійснює підготовку фахівців: напрям 22 «Охорона здоров’я»,
рівень «магістр», «молодший спеціаліст»; напрям 1201 «Медицина», рівень
«спеціаліст», «молодший спеціаліст»; напрям 1202 «Фармація», рівень
«молодший спеціаліст» у розрізі спеціальностей і форм навчання.
Академія забезпечує підготовку фахівців у інтернатурі (первинна
післядипломна спеціалізація) в галузі знань 1201 «Медицина» – 450 осіб.

Також проводиться підвищення кваліфікації за акредитованими
напрямами підготовки, спеціальностями лікарів, медичних сестер і зубних
техніків (цикли спеціалізації, стажування, тематичне вдосконалення,
передатестаційні цикли) – 3600 осіб; підготовка громадян України в клінічній
ординатурі – 50 осіб; підвищення кваліфікації лікарів за базовими напрямами
– 1300 осіб.
Академія успішно працює в напрямі підготовки іноземних громадян за
акредитованими спеціальностями – 400 осіб; підготовки іноземних громадян
у клінічній ординатурі – 50 осіб. В академії функціонує відділення з
підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та
іноземних громадян.
20 жовтня 2017 року ВДНЗУ «УМСА» успішно пройшла наглядовий
аудит щодо «Системи управління якістю. Вимоги» та отримала сертифікат
системи менеджменту якості (стандарт ДСТУ ISO 9001:2015), що свідчить
про відповідність міжнародним вимогам надання освітніх послуг навчальним
закладом, пов’язаних із одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних
вимог до молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра, в т.ч. для іноземних
громадян, а також підготовки науково-педагогічних кадрів. Академія надалі
продовжує впроваджувати, підтримувати і вдосконалювати систему
менеджменту та контролю якості надання освітніх послуг.
З метою забезпечення якості навчання й оприлюденння його
результатів у академії запроваджена інформаційна система обліку і
моніторингу відвідування занять та успішності студентів – «Електронний
журнал успішності», а також запроваджено систему електронного
відпрацювання студентами пропущених занять і незадовільних оцінок, яка
створила об’єктивні умови для відпрацювання студентами академічної
заборгованості в зручний для них час. Електронний журнал успішності
розроблений на основі мови PHP 5.4 і сервера бази даних MySQL 5.1.
Журнал дає змогу вести реєстри студентів, викладачів, кафедр, факультетів,
спеціальностей і напрямів підготовки. Головне завдання – внесення
результатів поточної успішності, відвідування навчальних занять і
підсумкового контролю знань з автоматичною конвертацію в шкалу ЕСТS.
Дані доступні для аналізу успішності користувачам у реальному часі.
Протягом 2017 року «Електронний журнал» відвідали 1880140
унікальних користувачів зі 108 країн світу. Також на 30,6 % розширилася
географія відвідувачів із різних країн світу, що становить приріст у
користувачах на 66,9 % у порівнянні з минулим роком. Переглянуто
11301538 сторінок, середній час активного перебування користувача в
журналі становить 16 хвилин 2 секунди. Загальна кількість переходів із
сайту академії – 768482. Щоденна кількість відвідувань протягом звітного
періоду складає 8736 осіб, що на 2401 особу (27,5 %) більше в порівнянні з
аналогічними показниками минулого року.

Медичний факультет №1
Станом на 01.01.2017 р. на факультеті навчаються 1693 студенти
(бюджетна форма навчання – 1188; контрактна форма навчання – 505).
Протягом року: переведено з контрактної на бюджетну форму навчання – 9;
надано академічних відпусток – 21 студенту; 54 студенти відраховано за
невиконання навчального плану та порушення навчальної дисципліни; 11 –
за власним бажанням, 1 – не приступив до занять.
Відповідно до «Положення про проведення Всеукраїнської
студентської олімпіади» у визначені терміни на всіх кафедрах, закріплених за
медичним факультетом № 1, був проведений I етап олімпіади, переможці
якого взяли участь у II етапі олімпіади і згідно з наказом МОН України «Про
підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 2016/2017 н. р.» від
31.07.2017 р. №1098 отримали 3 призові місця: Ланько Л.Ф. (2 місце,
навчальна дисципліна «Акушерство і гінекологія»), Животовська А.І. (3
місце, навчальна дисципліна «Психіатрія та наркологія. Медична
психологія»), Гичак П.О. (3 місце, навчальна дисципліна «Онкологія»).
Державному розподілу на медичному факультеті підлягали 198
випускників, які навчалися за державним замовленням. Комісією з
працевлаштування 17.11.2017 р. визначені місця роботи для 100 %
випускників, з них: 176 випускників розподілені в 16 областей за 29
спеціальностями, 22 особи отримали право на самостійне працевлаштування.
31.05.2017 р. Уряд визнав такою, що втратила чинність, Постанову
Кабінету Міністрів України № 992 від 22.08.1996 р. «Про
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів…». Місця
працевлаштування і зарахування до інтернатури визначали в червні 2017 р.
згідно з листом МОЗ України від 12.06.2017 р. за підписом в.о. міністра У.
Супрун. Із запропонованим місцем працевлаштування погодилися 134
випускники, змінили – 42 випускники.
Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Загальна лікарська
підготовка» на 3 курсі медичного факультету проведено 29 червня 2017 р. У
тестуванні взяли участь 259 студентів, середній відсоток правильних
відповідей на курсі склав 71,1% (у 2016 році - 76,6%), національний
показник -71,3%. 46 студентів не склали іспит, що становить 17,76 %
(національний показник - 18,4%). 5 студентів після двох перескладань не
мали позитивного результату і були відраховані з числа студентів академії.
23 травня 2017 року був проведений стандартизований тестовий
ліцензійний іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» як складова
державної атестації студентів, до складання якого було залучено 235
студентів випускного курсу і 4 особи, які не склали його у 2016 році.
Середній бал на курсі склав 78,7 %, що нижче, ніж у 2016 році (86,2%), та
вище за національний показник (77,8%). Даний іспит не склали 7 студентів (1
повторно), що становить 2,95 % (національний показник – 4,8 %), яких
відраховано за результатами успішності, з них 6 – мають право на
перескладання іспиту «Крок 2» через рік, а 1 студентка зарахована на
повторне навчання.
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Дані про складання ліцензійних іспитів «Крок 1. Загальна лікарська
підготовка» і «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Результати складання ліцензійних іспитів «Крок 1, 2. Загальна
лікарська підготовка» студентами медичного факультету №1
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Державна атестація випускників проведена у формі комплексного
практично-орієнтованого державного іспиту відповідно до “Положення про
організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які
навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за
напрямом підготовки “Медицина”, затвердженого наказом МОЗ України №
53 від 31.01.2005 р. Загальні результати державних іспитів серед студентів
медичного факультету №1 наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Зведені дані за підсумками складання державної атестації
студентами, які навчалися за спеціальністю «Лікувальна справа»
Склали іспити
У тому числі
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Зауваження і пропозиції голови ДЕК і план заходів щодо їх реалізації
обговорені на засіданнях вченої ради академії та факультету.
Медичний факультет №2
На 01.01.2017 року на медичному факультеті №2 навчалися 375
студентів: 277 – бюджетна форма навчання (1 – академічна відпустка), 98 –
контрактна форма навчання. За 2017 рік відраховані 33 студенти: 5 – за
власним бажанням (1 – бюджетна форма навчання, 4 – контрактна форма
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навчання), 26 – за невиконання навчального плану (12 – бюджетна форма
навчання, 14 – контрактна форма навчання); 2 переведені на медичний
факультет №1 (2 – бюджетна форма навчання).
Пильну увагу протягом року звертали на підготовку студентів до
ліцензійних іспитів “Крок 1. Загальна лікарська підготовка” і “Крок 2.
Загальна
лікарська підготовка”. Із цією метою на ІІІ і VІ курсах факультету деканат
організував і провів заняття зі студентами на базових фундаментальних і
клінічних кафедрах та пілотні тестування.
23 травня 2017 року в академії
проводився стандартизований
ліцензійний тестовий державний іспит “Крок 2. Загальна лікарська
підготовка”. До стандартизованого ліцензійного тестового державного іспиту
“Крок 2. Загальна лікарська підготовка” було залучено 56 студентів. 4
студенти (7,1%) не набрали необхідної кількості балів і не склали іспит.
Загальний середній бал на курсі - 75,6 бала.
29 червня 2017 року в академії був проведений стандартизований
ліцензійний тестовий державний іспит “Крок 1. Загальна лікарська
підготовка”. До тестування було залучено 53 студенти III курсу медичного
факультету №2. 2 студенти (3,7%) не набрали необхідний відсоток правильних
відповідей і після двох перескладань були відраховані. Загальний середній бал
на курсі склав 65,2 бала.
Узагальнені дані про результати складання стандартизованого
ліцензійного державного іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» і
стандартизованого ліцензійного державного іспиту “Крок 2. Загальна
лікарська підготовка” представлені у зведеній табл.3.
Таблиця 3
Результати складання ліцензійних екзаменів «Крок 1», «Крок 2»
(медичний факультет № 2)
Ліцензійний
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(факультети)
3,7
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0
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11,7
18,4
2,0
4,8

До державних іспитів був виданий наказ ректора академії за № 227-у від
28 квітня 2017 року ”Про допуск студентів 6 курсу медичного факультету
№2, що навчалися за спеціальністю «Педіатрія», до складання випускних
державних іспитів”, згідно з яким до іспитів було допущено 56 студентів.

Переважна більшість випускників продемонстрували достатній рівень
знань із теоретичної і практичної підготовки, необхідних лікарю загальної
практики.
Загальні результати державних іспитів серед студентів медичного
факультету №2 представлені в табл. 4.
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Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України 17.11.16
відбувся державний розподіл випускників 2017 року медичного факультету
№ 2 ВДНЗУ «УМСА». Кількість місць згідно з рішенням колегії МОЗ
України для медичного факультету №2 для студентів, які навчалися за
державним замовленням, склала 53 особи. Це число відповідало кількості
студентів, які навчаються на 6 курсі за державним замовленням.
За цільовим направленням навчалися 6 (11,32%) студентів. У дитячі
міські лікарні направлено 22 (41,50%); у сільські лікарні, амбулаторії – 15
(28,30%); у ЦРЛ – 13 (24,52%), 3 (5,66%) мали право на самостійне
працевлаштування.
Стоматологічний факультет
На початку 2017 року на стоматологічному факультеті навчалися 1410
студентів (із них 7 осіб перебувають у академічній відпустці). Протягом року
відраховано 71 студента: за власним бажанням – 12, за невиконання
навчального плану – 35, за порушення правил внутрішнього розпорядку – 3,
як такі, що не уклали угоду з оплати і не приступили до занять, – 1, які не
склали ліцензійний іспит «Крок 1. Стоматологія» – 4, які не склали
ліцензійний іспит «Крок 2. Стоматологія» – 16. Переведено на
стоматологічний факультет з інших ВНЗ 12 студентів.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 9 грудня 2016
року №1495 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у
2016/2017 навчальному році» на всіх кафедрах стоматологічного факультету
були проведені перші етапи студентських олімпіад, переможці яких узяли
участь у Всеукраїнських етапах. За підсумками других етапів олімпіад згідно
з наказом МОН України від 31.07.2017 р. №1098 «Про підсумки
Всеукраїнської студентської олімпіади 2016/2017 навчального року» серед
студентів стоматологічного факультету призові місця здобули:
1. Чабаненко А. С. диплом І місце з дисципліни «Латинська мова та
основи медичної термінології»;

2. Романишина А. О. – диплом І місце зі спеціальності «Стоматологія»;
3.Шишлевський А. С. – диплом ІІ місце зі спеціальності
«Стоматологія».
17 листопада 2016 р. на факультеті був проведений персональний
розподіл випускників за місцем працевлаштування. Для формування плану
державного розподілу до МОЗ України та обласних Департаментів охорони
здоров’я була надіслана інформація щодо контингенту студентів академії
бюджетної форми навчання.
З випускниками академії попередньо проведене засідання круглого
столу за участі Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної
державної адміністрації, деканату факультету післядипломної освіти і
головних спеціалістів міста з питань роз’яснення положення про державний
розподіл, механізм його проведення, врахування пільгових категорій під час
розподілу, правових, соціальних і фінансових питань державного розподілу.
Згідно з міжвідомчим планом розподілу молодих спеціалістів у 2017
році за державним замовленням передбачалося працевлаштувати 22
випускників, 4 з яких мали цільове направлення сільської молоді. План
державного розподілу виконано на 100%.
31 травня 2017 р. Уряд визнав такою, що втратила чинність, Постанову
Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. за №992 «Про Порядок
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним замовленням».
Посилену увагу протягом першого півріччя 2017 р. деканат звертав на
підготовку студентів до ліцензійних іспитів «Крок 1. Стоматологія» і «Крок
2. Стоматологія».
14 березня 2017 року представники ДО «Центр тестування професійної
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і
«Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» провели
ліцензійний іспит «Крок 1. Стоматологія». У тестуванні взяли участь 273
студенти. 90 студентів (33,00%) (минулого року – 24 (7,57%), 2 з яких
бюджетної форми навчання, не склали іспит із першого разу (за середнього
показника по Україні 34,6%). З них 57 студентів склали іспит із другої
спроби. З третьої спроби іспит не склали чотири студенти (всі – контрактної
форми навчання), які були відраховані з академії. Середній відсоток
правильних відповідей склав 66,4% (минулого року – 76,7%) за
національного показника 63,7%.
30 травня 2017 року представниками ДО «Центр тестування
професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки
«Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» було
проведено ліцензійний іспит «Крок 2. Стоматологія». У тестуванні взяли
участь 258 студентів 2017 року випуску і 7 студентів, які не склали іспит у
2016 році. Ліцензійний іспит не склали 16 осіб (6,0%), 3 з яких – повторно, за
середнього показника по Україні 9,2%. Середній відсоток правильних

відповідей склав 80,5% (минулого року – 78,3%) за національного показника
77,1%.
Дані щодо складання ліцензійних іспитів «Крок 1. Стоматологія» і
«Крок 2. Стоматологія» подані в табл. 5.

Таблиця 5
Іспит

Крок 1
Крок 2

Результати складання ліцензійних іспитів
«Крок 1. Стоматологія» і «Крок 2. Стоматологія»
Рік Складал Склал Середн НаціоКількість студентів,
и
и
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8
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стоматологічного факультету представлені в табл. 6.
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Таблиця 6
Загальні результати практично-орієнтованого державного іспиту
на стоматологічному факультеті

%
0,51 4,07
0,38 4,06

Факультет підготовки іноземних студентів
На початок 2017 р. на факультеті підготовки іноземних студентів
навчалися 1046 студентів, із яких 368 – англійською мовою. Протягом року
відраховано 154 іноземців (без урахування випускників), із яких 87 – за
невиконання навчального плану, 14 – за порушення правил внутрішнього
розпорядку, 1 – перевівся до іншого навчального закладу України, 52 – за
власним бажанням.
На початок звітного періоду на факультеті за спеціальністю
«Стоматологія» навчалися 489 іноземців, у тому числі 92 англійською
мовою, а за спеціальністю «Лікувальна справа» – 557 осіб, у тому числі 276
англомовної форми навчання.
Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу іноземні
студенти ІІІ курсу, які навчаються за спеціальністю «Стоматологія» (60 осіб,
з яких 12 – англомовні), 14.03.2017 р. склали ліцензійний інтегрований іспит
«Крок 1. Стоматологія». З першого разу достатню кількість балів набрали 10
(16,7%) іноземних студентів, що значно гірше в порівнянні з минулим роком

російськомовні
англомовні
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склали іспит (у %
по Україні)

Кількість тих, які
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2
0
2

79,5
28,6
48,3

72,7
12,5
44,8

Склали

Складали

Крок 1.
ЗЛП

Рік
Факультет
підготовки
іноземних
студентів

Ліцензійний іспит
(факультети)

Середній
показник
(%)
Не склали

(35,8%). Середній бал серед російськомовних іноземних студентів склав
47,8%, серед англомовних – 51,8% (у минулому навчальному році – 50,1% і
56,4% відповідно).
Ліцензований інтегрований іспит “Крок 1. Загальна лікарська
підготовка”, що відбувся 29.06.17 р., складали 70 іноземців (39
російськомовних і 31 англомовний). Середній бал серед російськомовних і
англомовних студентів
склав 50,3% (74,6%) і 59,8 (67,9%) відповідно. У порівнянні з 2016 роком
середній бал дещо знизився. За остаточними підсумками ліцензійний
інтегрований іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» не склали 2
студенти-іноземці російськомовної форми навчання і 2 студенти-іноземці
англомовної форми навчання, які були відраховані.
У поточному навчальному році іспит «Крок 2. Стоматологія» загалом
складали 56 іноземців, із яких 15 – англійською мовою. Причому в іспиті
брали участь 8 студентів, які не склали іспит «Крок 2. Стоматологія»
минулого року (3 - російською і 5 - англійською мовами). 12 студентів не
набрали достатню кількість балів (із них 3 випускники 2016 року
англомовної форми навчання).
Середній бал серед російськомовних студентів склав 70,8% і
погіршився в порівнянні з минулорічним відповідним показником (71,6%).
Серед англомовних іноземців середній бал (62,6%) також погіршився
порівняно з минулорічним (67,4%).
«Крок 2. Загальна лікарська підготовка» складали 47 іноземців, з яких
21 навчалися англійською мовою. 7 студентів (4,26%), серед яких 3
російськомовної й 4 англомовної форм навчання, не набрали достатньої
кількості балів.
Середній бал серед російськомовних студентів становив 76,2% і
погіршився порівняно з минулорічним відповідним показником (85,2%).
Серед англомовних іноземців середній бал (70,3%) також погіршився (74,1%
минулого року).
Результати складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1,2»
представлені в таблиці 7.
Таблиця 7
Результати складання ліцензійних інтегрованих іспитів
«Крок 1,2» (факультет підготовки іноземних студентів)
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1
3
1
4
3
7

3,5
11,5
5,6
18,2
7,7
17,1

10,4
27,3
9,0
14,2
18,5
32,1

2016

32

28

67,4

4

12,5

12,8

2017

15

10

62,6

5

33,3

25,0

2016 54
2017 52

тільки на
«5»

Кількість випускників, які склали іспити
з них
на
на змішані
тільки на
отримали
«5», «4»,
оцінки
«3»
диплом з
тільки на
«5», «4»,
відзнакою
«4»
«3»

отримали
«2»

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

7
6

12,96
11,54

-

-

11
11

20,37
30,77

13
12

24,08
23,08

23
17

42,59
32,69

1

1,9

Середній бал

Кількість студентів

Рік

До Державної атестації з фаху “Стоматологія” були допущені 52
студенти-іноземці. Тільки на «відмінно» іспити склали 6 іноземців (11,5%), а
1 студент отримав “незадовільно” з хірургічної стоматології. Загальний
середній бал з випускних іспитів склав 3,67, що майже не відрізняється від
минулорічного (3,65) (табл. 8).
Таблиця 8
Загальні результати практично-орієнтованого іспиту серед
іноземних студентів за спеціальністю «Стоматологія»
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До Державної атестації з фаху “Лікувальна справа” було допущено 46
студентів-іноземців, які всі успішно склали іспити. При цьому 1 студент
отримав диплом з відзнакою, а тільки відмінні оцінки – 3 (6,52%) іноземці.
Загальні результати підсумкової атестації випускників за
спеціальністю «Лікувальна справа» наведено в табл. 9.
Таблиця 9
Загальні результати практично-орієнтованого іспиту серед
іноземних студентів за спеціальністю «Лікувальна справа»

2016 46
2017 46

8
3

17,4
6,52

0
1

0
2,17

17
23

36,95
50,0

17
9

36,95
19,57

4
11

8,7
23,91

–
0

–
0

4,01
3,83

У цілому державні екзаменаційні комісії оцінили рівень підготовки
випускників факультету підготовки іноземних студентів ВДНЗУ «УМСА» як
такий, що відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики лікаря і лікарястоматолога відповідно.
У 2017 році на навчання в академії було зараховано 487 іноземців:
– на перший курс – 392 (165 – англомовна форма навчання):
- 204 – на спеціальність «Стоматологія»,
- 183 – на спеціальність «Медицина»,
- 5 – у медичний коледж;
– на підготовче відділення – 60;
– у клінічну ординатуру – 35.
У вересні 2017 р. відповідно до наказу Державної інспекції навчальних
закладів України від 13 вересня 2017 року № 01-13/36 17.09.-23.09.2017 р. в
академії працювала комісія з вивчення (моніторингу) вступної кампанії 2017
року та організації надання освітніх послуг вищими навчальними закладами
студентам із числа іноземних громадян. Комісія вивчила питання організації
надання освітніх послуг студентам із числа іноземних громадян у академії.
Були розглянуті питання організаційного забезпечення прийому і підготовки
іноземних громадян та формування контингенту студентів із числа іноземців.
Відповідно до актів перевірки робота щодо організації надання освітніх
послуг студентам із числа іноземних громадян визнана позитивною,
недоліків не встановлено.
Навчально-науковий інститут
післядипломної освіти
Післядипломна підготовка в академії проводиться на основі ліцензії
Міністерства освіти і науки України, серія АЕ №636462 від 10.06.2015 р.
(чинна до 01.07.2019 р.).
У 2017 році на очній частині інтернатури навчалися 819 лікарівінтернів за 21 фахом (у 2016 р. – 789 лікарів-інтернів за 20 фахами), із них
563 медичного профілю (у 2016 р. – 469) і 256 стоматологів (у 2016 р. – 320).
За бюджетом навчалися 417 лікарів-інтернів (у 2016 р. – 335), за контрактом
– 402 лікарі-інтерни (у 2016 р. – 454).
Навчальний процес відбувається на 8 базових кафедрах факультету та
20 кафедрах медичного і стоматологічного профілів. Триває підготовка
лікарів на базах філій кафедр (табл. 10).
Таблиця 10
Підготовка лікарів-інтернів на філіях кафедр
інституту післядипломної освіти
Філія

Фах

Чернігів
Кременчук

Стоматологія
Стоматологія

1 рік
навчання
17
16

2 рік
навчання
10
14

3 рік
навчання
-

Акушерство і
гінекологія
Педіатрія

9

-

3

4

6

-

На базі філії кафедри внутрішньої медицини №1 СКК «Миргород»
проводиться підвищення кваліфікації слухачів на циклах тематичного
удосконалення «Актуальні питання терапії» та «Актуальні питання
діагностики та лікування внутрішніх хвороб».
У червні 2017 р. спільно з Департаментом охорони здоров’я
Полтавської облдержадміністрації переглянуті та затверджені бази
стажування лікарів-інтернів,
персональний склад керівників
лікарівінтернів із відповідних
спеціальностей. Навчальний процес у заочній частині інтернатури
проводиться в 116 лікувально-профілактичних закладах, із них 80 медичного
і 36 стоматологічного профілю.
Згідно з листом МОЗ України від 07.07.2015 р. №08.01-47/21324 з 20152016 навчального року критерій успішного складання ліцензійних
інтегрованих іспитів «Крок 3» становить 70,5%.
Іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» 28 березня 2017 р.
складали 213 лікарів-інтернів медичного профілю 1-го року навчання (22
березня 2016 р. – 171), не склали – 12 (у 2016 р. – 8). Середній бал
ліцензійного іспиту – 84,5% (у 2016 р. – 83,8%).
Іспит «Крок 3. Стоматологія» 28 березня 2017 р. перескладали 27
лікарів-інтернів стоматологів 2-го року навчання. Не склали – 18.
Іспит «Крок 3. Стоматологія» 7 листопада 2017 р. складали 138 лікарівінтернів стоматологів 2-го року навчання (8 листопада 2016 р. – 229), не
склали – 20 (у 2016 р. – 28). Середній бал ліцензійного іспиту – 77,2% (у
2016 р. – 80,3%).
Іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» 7 листопада 2017 р.
перескладали 11 лікарів-інтернів. Не склали – 8.
Проводилася державна атестація лікарів-інтернів на визначення знань і
практичних навичок:
– 25-27 січня 2017 р. – державними атестаційними комісіями, які
затверджені спільним наказом ректора академії і директора ДОЗ Полтавської
облдержадміністрації від 29 грудня 2016 р. №1056 / 753-пд. Атестації
підлягали 36 лікарів-інтернів медичного профілю. Навчалися за бюджетом 24
лікарі-інтерни, за контрактом – 12 лікарів-інтернів. Атестувалися 35 лікарівінтернів. Середній бал атестації – 4,18 (у січні 2016 р. – 4,0).
– 19-26 червня 2017 р. – державними атестаційними комісіями, які
затверджені спільним наказом ректора академії і директора ДОЗ Полтавської
облдержадміністрації від 09.06.2017 р. №435/272-пд. Голови атестаційних
комісій затверджені листом МОЗ України від 15.03.2017 р. Атестації
підлягали 118 лікарів-інтернів медичного профілю і 220 лікарів-інтернів
стоматологів. З них навчалися за бюджетом 84 лікарі-інтерни медичного
профілю і 8 лікарів-інтернів стоматологічного профілю; за контрактом – 34

медичного профілю і 212 стоматологів. Атестувалися 113 лікарів-інтернів
медичного профілю і 201 лікар-інтерн стоматолог. Середній бал атестації –
4,2 (в червні 2016 р. – 4,2).
11 квітня 2017 р. підрозділом з питань сприяння працевлаштуванню
випускників на базі ВДНЗУ «УМСА» проведена зустріч випускників
медичних та стоматологічного факультетів академії 2017 року і лікарівінтернів усіх фахів 1, 2 та 3 років навчання із заступником голови
Полтавської облдержадміністрації, директором Департаменту охорони
здоров’я Полтавської ОДА, начальником Управління охорони здоров’я
Полтавської міської ради, головами 25 районних держадміністрацій та
головними лікарями 22 лікувально-профілактичних закладів Полтавської
області з метою ознайомлення з наявними вакансіями в лікувальнопрофілактичних закладах Полтавської області, умовами майбутнього
працевлаштування, можливістю забезпечення житлом і проведення оплати за
навчання в інтернатурі за умов попереднього укладання договорів про роботу
на відповідних лікарських посадах.
З січня 2017 р. розпочата підготовка слухачів на циклах тематичного
удосконалення за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія» і на
передатестаційних циклах із фаху «Хірургія».
У 2017 році на базі кафедр академії підвищили свій фаховий рівень
2404 лікарі (у 2016 р. – 2283). За спеціальностями: «Загальна практика –
сімейна медицина» – 180 осіб (2016 р. – 157); «Терапія» – 118 осіб (2016 р. –
117); «Педіатрія» – 103 особи (2016 р. – 110); «Неонатологія» – 37 осіб (2016
р. – 54); «Неврологія» – 85 осіб (2016 р. – 66); «Отоларингологія» – 16 осіб
(2016 р. – 16); «Фтизіатрія» – 34 особи (2016 р. – 17); «Ендокринологія» – 19
осіб (2016 р. – 26); «Дерматовенерологія» – 28 осіб (2016 р. – 15); "Інфекційні
хвороби» – 89 осіб (2016 р. – 70); МНС – 76 осіб (2016 р. – 98); "Акушерство і
гінекологія» – 72 особи (2016 р. – 67); «Хірургія» – 58 осіб (2016 р. – 14);
Анестезіологія – 20 осіб; "Організація і управління охороною здоров’я» – 82
особи (2016 р. – 28); "Стоматологія ортопедична» – 298 осіб (2016 р. – 377);
«Ортодонтія» – 152 особи (2016 р. – 153); «Стоматологія» – 463 особи (2016
р. – 383); "Стоматологія терапевтична» – 273 особи (2016 р. – 289);
«Стоматологія хірургічна» – 132 особи (2016 р. – 151); «Стоматологія
дитяча» – 69 (2016 р. – 75).
Усього навчалися: на передатестаційних циклах – 953 лікарі,
тематичного удосконалення – 835, спеціалізації – 334, стажування – 282
лікарі (у 2016 р. – 936, 796, 315 і 236 відповідно).
За поточний період усі лікарі-інтерни і лікарі-курсанти взяли активну
участь у роботі 8 конференцій, проведених на базі академії.
Медичний коледж
У медичному коледжі академії функціонують медичне і фармацевтичне
відділення, які проводять підготовку за спеціальностями «Сестринська
справа», «Стоматологія ортопедична», «Фармація».
Загальний контингент студентів на 01.12. 2017 р. налічує 535 осіб:


медичне відділення:
спеціальність 223 «Медсестринство» і 5.12010102 «Сестринська
справа» – 115 осіб (із них 3 іноземні студенти);
спеціальність 221 «Стоматологія» і 5.12010106 «Стоматологія
ортопедична» - 71 особа (з них 4 іноземні студенти);

фармацевтичне відділення:
спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» та
5. 12020101 «Фармація» - 349 студентів (із них 187 заочної форми
навчання).
Державна атестація випускників залежно від спеціальності відбувалася
21-27 червня 2017 року і проводилася за формою комплексного
кваліфікаційного іспиту і складалася з теоретичного і практичного етапів. У
цілому державна кваліфікаційна комісія оцінила рівень теоретичної і
практичної підготовки випускників як такий, що повністю відповідає
вимогам кваліфікаційних характеристик цих спеціальностей.
Медичний коледж академії 6 лютого 2017 року підписав Меморандум
про взаєморозуміння щодо освітньої, наукової і культурної співпраці з
Університетом штату Вашингтон
- вищим навчальним закладом та
установою штату Вашингтон; основне місце освітньої діяльності –
Вашингтон, Сіетл, Міжнародний центр освіти та підготовки з питань
охорони здоров’я (І – ТЕСН) штату Вашингтон. Мета – заохочення прямих
контактів і співпраці між викладацьким складом і навчальними закладами.
Відділення (курси)
для підготовки громадян України до вступу
у вищі навчальні заклади
Підготовче відділення як структурна одиниця ВДНЗУ «УМСА»
створене за наказом ректора № 15 від 3 лютого 1994 року. Підставою для
створення відділення стала чинна в академії система підготовки, спрямована
на відбір і підготовку до вступу в академію здібної і талановитої молоді.
На підготовчих курсах у 2017 році навчалися слухачі з 6 областей
України. Загальна кількість слухачів за вказаний період – 57 осіб, із них – 13
осіб із сільської місцевості.
Підготовчі курси у 2017 навчальному році були організовані за
вечірньою і заочною формами навчання, вартість навчання при цьому
становила (у розрахунку на 1 слухача): 8-місячні вечірні – 6200 грн., 8місячні заочні – 5050 грн., 4,5-місячні вечірні (на базі 9 класів) – 3050 грн.,
4,5-місячні вечірні – 3600 грн.
У 2017 році вступили до академії 32 слухачі, що складає 69,6%:
бюджет – 7 осіб (22%); контракт – 23 особи (72%); 2 курс за контрактом – 2
особи (6%). Нині на підготовчих курсах навчається 41 особа.
Підготовче відділення для іноземних громадян
Підготовче відділення для іноземних громадян – адміністративнонавчальна структурна одиниця академії. Відділення має власний кошторис,
який розробляється планово-фінансовим відділом академії. Вартість

навчання складає еквівалент 1000 доларів США. Протягом 2017 року слухачі
відділення сплатили за навчання 2 624 780,50 грн.
Навчальний процес забезпечують викладачі, які мають спеціальну
фахову підготовку і багаторічний досвід роботи з іноземцями на початковому
етапі.
Протягом 2017 року на підготовчому відділенні навчалися 166 осіб, із
них 39 осіб проходили курс інтенсивної мовної підготовки з вивчення
державної мови. Вступили на 1 курс академії 74 слухачі, продовжують
навчання на підготовчому відділенні – 48.
Розширилася географія країн (25 країн), з яких іноземні громадяни
прибувають на навчання на підготовче відділення.
З кандидатами на навчання проведено тестування за розробленими
викладачами відділення тестами з математики, хімії, фізики, біології
англійською, французькою, арабською мовами з метою визначення базового
рівня знань.
Викладачі відділення через соціальні мережі спілкуються з іноземними
громадянами-кандидатами на навчання з метою інформування їх про умови
прийому та переваги отримання вищої медичної освіти в нашій академії.
Випускники відділення, які працюють лікарями в різних країнах, за
підтримки викладачів проводять профорієнтаційну роботу, пропагують
навчання у ВДНЗУ "УМСА" серед своїх родичів і друзів, що дає можливість
збільшити кількість слухачів відділення.
Науково-методична лабораторія
з питань підготовки стоматологів МОЗ України
Науково-методична лабораторія з питань підготовки стоматологів на
базі ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» створена
згідно з п. 31 “Положення про державний вищий заклад освіти”, наказом №
232 від 21.09.1999 р. МОЗ України і наказом ректора академії № 108 від
5.07.2000 р. з метою науково-методичного забезпечення навчальної роботи та
обміну досвідом із питань підготовки стоматологів.
У березні 2017 р. за дорученням ДУ ЦМК з ВМО МОЗ України
співробітники лабораторії розробили навчальний план підготовки фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона
здоров`я» за спеціальністю 221 «Стоматологія» кваліфікації освітньої
«Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог», які
попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»
за спеціальністю 5.12010104 «Стоматологія» та 5.12010106 «Стоматологія
ортопедична» для впровадження у 2017-2018 навчальному році. Також
провідні фахівці академії брали участь у розробці навчальних програм
дисциплін та курсів за вибором за спеціальністю «Стоматологія» відповідно
навчальним планам 2015 та 2016 років.
На даний час опорними кафедрами у ВДНЗУ «УМСА» згідно з наказом
МОЗ України №532 від 23.08.2011 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ
України №86 від 26.02.2003 року» є 11 кафедр (табл. 11).

Таблиця 11
Опорні кафедри академії
№
п/п

Назва кафедри
(дисципліни)

1

Внутрішня
медицина №3
(Пропедевтика
внутрішньої
медицини
Внутрішня
медицина)

2

Хірургія №3
(Хірургія)

Виконано у 2017 році

За звітний період проведено розширене засідання опорної
кафедри (19.04.2017 р., ВДНЗУ «УМСА») присвячене
впровадженню нового навчального плану (2016 р.). У 2017
році колективом кафедри створено 4 навчальні програми,
підготовлено до друку один навчальний посібник для
студентів стоматологічних факультетів, опубліковано 3 статті
з методики викладання дисципліни «Внутрішня медицина»,
взято участь у 9 науково-практичних конференціях.
У 2017 році опорна кафедра провела ХХX навчальнометодичний семінар-нараду завідувачів однопрофільних
кафедр (16.11.2017 р., ВДНЗУ «УМСА»). Створено 2
навчальні програми, підготовлено до друку підручник
«Хірургія» за спеціальністю «Стоматологія». Колектив
кафедри взяв участь у 3 конференціях, на яких виголошено 2
доповіді, та опубліковано 3 навчально-методичні статті.

Дитячої
терапевтичної
стоматології
з
профілактикою
стомат.их
захворювань
(Профілактика
стомат. з-нь)
Пропедевтики
терапевтичної
стоматології
(Пропедевтика
терапевтичної
стоматології)

У 2017 р. проведено одне засідання опорної кафедри з дисципліни
«Профілактика стоматологічних захворювань» (11.05.2017 р., ВДНЗУ
«УМСА»). Створено 2 навчальні програми за спеціальністю 7.12010005
«Стоматологія»; видано 3 монографії. Професор. Каськова Л.Ф.
прорецензувала 3 навчальні посібники. Співробітники кафедри взяли участь у
2 навчально-наукових конференціях, 7 науково-практичних конференціях, де
виголосили 29 доповідей, опублікували 6 науково-методичних статей.

5

Терапевтичної
стоматології
(Терапевтична
стоматологія)

У 2017 році проведено 2 засідання: 27.04.2017 р. у Запорізькому ДМУ та
7.10.2017 р. на базі ВДНЗУ “УМСА”. Створено 1 навчальну програму та
видано 1 навчальний посібник, опублікувано 10 науково-методичних статей,
підготовлено до друку 2 навчальні посібники. Завідувач кафедри, проф.
Петрушанко Т.О. прорецензувала 5 навчально-методичних видань, доц. Іленко
Н.М. провела післяекзаменаційну експертизу іспиту «Крок 2. Стоматологія».
Співробітники кафедри взяли участь у 18 конференціях, у організації та
проведенні науково-практичної конференції «Адаптивні та ушкоджуючі
механізми розвитку стресу», (7.10. 2017 р, м. Полтава).
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Хірургічної
стоматології та
щелепно-лиц.
хірургії з
пластичною та
реконструктивною хірургією
голови та шиї
(Пластична та
рек. хірургія)

У 2017 р. було проведено 2 засідання: виїзна нарада 2.02.2017
р. у ДЗ «ДМА» та 11.05.2017 р. відкритий семінар-нарада у
ВДНЗУ “УМСА”. Колективом кафедри створено 2 навчальні
програми курсів за вибором, видано 1 навчальний посібник
англійською мовою та 1 монографію.

Ортопедичн
ої
стоматології
з
імплантологі
єю
(Імплантолог
ія)
Педіатрії №
2
(Педіатрія)

За звітний період було проведене виїзне засідання опорної
кафедри на базі Тернопільського державного медичного
університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
(1.06.2017 р.). У 2017 році співробітники кафедри взяли
участь у роботі 2 навчально-наукових конференцій та
опублікували 5 статей із методики викладання питань
стоматологічної імплантації.

3

4

7

8

У 2017 р. проведені: міжкафедральна on-line нарада фахівців
однопрофільних кафедр (10.04.2017 р., ВДНЗУ «УМСА»). та
виїзне засідання у Запорізькому ДМУ (27.04.2017 р.).
Колективом кафедри створено 4 навчальні програми, видано
2 посібники, 8 статей із навчально-методичної роботи.
Співробітники кафедри взяли участь у 3 конференціях, де
представили 7 доповідей. Завідувач кафедри проф. Ткаченко
І.М. прорецензувала 1 навчально-методичний посібник.

Співробітники кафедри взяли участь у роботі 2 навчально-наукових
конференцій та опублікували 7 статей із методики викладання курсу
«Пластична та реконструктивна хірургія». Підготовлено і впроваджено в
навчальний процес на однопрофільних кафедрах 3 мультимедійні програми та
5 навчальних відеофільмів.

За звітний період було проведено 2 засідання опорної
кафедри: 31.03.2017 р. на базі кафедри педіатрії №2 ВДНЗУ
«УМСА» та 22.09.2017 р. в м. Полтаві під час XІХ
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні
питання педіатрії» (Сідельниківські читання). Видано:
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Педиатрия (перевод с укр.) (Крючко Т.А. и др.).
Национальный учебник для студентов стоматологических
факультетов высших учебных медицинских заведений МОЗ
Украины); 1 програма навчальної дисципліни «Педіатрія»; 3
монографії. Опублікували 3 статті з навчально-методичної
роботи, взяли участь у 54 науково-методичих і науковопрактичних заходах, прорецензували 3 навчально-методичні
видання.
Післядиплом У 2017 р. проведено 2 засідання: 9.02.2017 р. на базі ВДНЗУ
ної освіти
«УМСА» та 17.10.2017 р. у м. Харкові на базі ХМАПО.
лікарівВидано 2 навчальних посібника, 10 праць із навчальностоматологів методичної роботи, прорецензовано 4 навчально-методичні
(Стоматологія
видання. Співробітники взяли участь у 12 конференціях, де
терапевтичн представили 17 доповідей. Кафедра постійно бере участь у
а
виданні 2-х фахових журналів. У 2017 році колектив кафедри
Стоматологі брав участь у організації 5 науково-практичних семінарів та
я)
конференцій. 9-10.02.2017 року кафедрою було проведено
XVІІІ Всеукраїнський професійний конкурс лікарівстоматологів “Шлях у світ майстерності” та Всеукраїнський
навчальний семінар. У конкурсі взяли участь представники 7
ВНЗ України.
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Післядипломної
освіти лікарівортодонтів
(Ортодонтія)

15.12.2017 р. в рамках наукового симпозіуму у ІС НМАПО імені П.Л. Шупика,
відбулося розширене засідання опорної кафедри із фаху «Ортодонтія». У 2017
році співробітники кафедри видали з грифом ЦМК МОЗ України 2 навчальні
посібники та 1 монографію, опублікували 4 навчально-методичні статті, взяли
участь у 5 конференціях, де представили 17 доповідей, підготовили до друку 2
навчальних посібники. 7.04.2017 р. колектив кафедри організував і провів
міжнародну науково-практичну конференцію «Ортодонтичний статус –
показник стоматологічного здоров’я».
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Післядиплом.
освіти лікарівстоматологів
ортопедів
(Ортопедична
стоматологія)

За звітній період проведено 1 виїзне розширене засідання
(5.10.2017р.) на базі ХМАПО. За звітний період кафедрою
видано з грифом МОН України 2 навчальні посібники,
опублікувано 2 статті з навчально-методичної роботи,
прорецензовано
1
підручник
англійською
мовою.
Співробітники взяли участь у 8 конференціях, де представили
15 доповідей.

У навчальному процесі академії використовується велика кількість
наочних посібників, створених спільними зусиллями викладачів і студентів.
За звітний період виготовлено і поновлено 210 таблиць і стендів, 465
слайдів, понад 1100 мікро- і макропрепаратів, понад 10000 тестів усіх
рівнів. До лекцій і практичних занять підготовлено 360 мультимедійних
презентацій.
В академії посилена увага звертається на видавничу діяльність. У 2017
році видано: підручників – 9 (2016 р. – 16); навчальних, навчальнометодичних посібників – 166 (2016 р. – 96) (у т.ч. з грифами МОН України,

МОЗ України і ДУ «ЦМК з ВМО МОЗ України», вченої ради академії – 49;
2016 р. – 65); методичних рекомендацій, вказівок – 5 (2016 р. – 7);
монографій – 17 (2016 р. – 17); типових навчальних програм, затверджених
МОЗ України, – 16 (2016 р. – 1).
На підставі Указу Президента України від 7 квітня 2017 року
№ 101/2017 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і
техніки 2016 року» та подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки лауреатами премії за підручник «Фармакологія»
(Вінниця: Нова книга, 2011. – 432 с.:іл.) стали співробітники академії
Бобирьов В.М., Рябушко М.М., Петрова Т.А., Островська Г.Ю.
У 2017 р. дипломом ІІ ступеня нагороджені лауреати обласного
конкурсу «Краща книга Полтавщини» в номінації «Краща університетська
книга» – колектив авторів (Марченко І.Я., Назаренко З.Ю., Павленко С.А.,
Павленкова О.В., Петрушанко В.М., Сидорова А.І., Ткаченко І.М., Шундрик
М.А.) за книгу «Пропедевтика терапевтичної стоматології».
Другою премією та дипломом журі конкурсу Академії наук вищої
освіти України у 2017 р. нагороджені Крючко Т.О., Абатуров О.Є. за працю
«Pediatrics».
Академія – неодноразовий учасник престижних міжнародних і
національних виставок у галузі освіти. Протягом звітного періоду УМСА
взяла участь у ІV міжнародній професійній спеціалізованій виставці "Освіта
в Україні. Освіта за кордоном" (Колонна зала Київської міської державної
адміністрації),
яка відбулася 22-24 лютого 2017 року в м. Києві. За результатами виставки
ВДНЗУ "УМСА" отримала Гран-прі і диплом лауреата в номінації
"Найефективніше упровадження передових інноваційно-освітніх технологій
у навчально-виховний процес як основа сучасної підготовки
конкурентоздатних спеціалістів у ВНЗ".
Академія взяла участь у Восьмій міжнародній виставці «Сучасні
заклади освіти – 2017», яку проводила компанія «Виставковий світ» 16-18
березня 2017 р. у м. Києві. За результатами участі в номінації «Інновації в
упровадженні в освітню практику системи дистанційного навчання» академія
нагороджена золотою медаллю і дипломом. ВДНЗУ «УМСА» удостоєна
диплома і Гран-прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності». Також
академія нагороджена дипломом за активну участь у створенні сучасної
якісної системи національної освіти. ВДНЗУ «УМСА» удостоєна Certificate
якості наукових публікацій.
6-8 квітня в м. Києві відбулася міжнародна виставка "Освіта та
кар'єра-2017". ВДНЗУ "УМСА" була нагороджена Гран-прі та дипломом у
номінації "Розвиток студентського самоврядування у вищому навчальному
закладі" та вдостоєна почесного звання "Лідер вищої освіти України".
Дипломом учасника була нагороджена
ВДНЗУ "УМСА" на
міжрегіональній виставці-презентації «Полтавський абітурієнт – 2017» і
«Навчання в Європі» (10-11 квітня 2017 р., м. Полтава).

Компанія «Виставковий світ» 24-26 жовтня 2017 р. проводила IX
міжнародну виставку «Інноватика в сучасній освіті», де академія була
нагороджена дипломом і золотою медаллю в номінації «Інновації в
діяльності вищого навчального закладу з інтернаціоналізації освіти та
науки». ВДНЗУ «УМСА» також нагороджена дипломом виставки за активну
інноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу.
Академія також удостоєна Почесного звання «Лідер інновацій в освіті» в
номінації «Якість освіти».
Академія взяла участь у міжрегіональній виставці-презентації
«Полтавський абітурієнт – 2018» і «Навчання в Європі» (13-14 листопада
2017 р.), на якій була нагороджена дипломом виставки.
16 листопада 2017 р. колектив ВДНЗУ «УМСА» за участь у щорічній
виставці-презентації навчальних закладів І-IV рівнів акредитації «Освіта –
2017» нагороджений Подякою міського голови.
16-18 листопада 2017 року в м. Києві в приміщенні Центру ділового та
культурного співробітництва «Український дім» відбулася щорічна
міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента
2017». У виставкових заходах узяла участь академія, яка отримала диплом і
Гран-прі в номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні
технології». Також академія удостоєна Почесного звання «Лідер вищої
освіти України».
У 2017 році академія взяла участь у рейтингу вищих навчальних
закладів «Топ 200 Україна». Діяльність ВНЗ визначалася за інтегральним
показником. Серед 200 найкращих вишів України академія посіла 50
місце (у 2016 році – 54 місце).
У 2017 році академія взяла участь у рейтингу закладів вищої освіти
України за Індексом прозорості антикорупційної політики (ІПАП – 2017).
Серед 165 вишів України академія посіла 11 місце.
3.2. Виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з
підготовки фахівців для потреб охорони здоров’я, в тому числі за кошти
фізичних і юридичних осіб
У 2017 навчальному році робота приймальної комісії ВДНЗУ "УМСА"
проводилася згідно з "Комплексним планом заходів щодо підготовки,
організації та проведення прийому у 2017 році".
Умови вступу до академії розміщувалась у довідниках для вступників
до ВНЗ: інформаційному довіднику навчальних закладів м. Полтави
"Абітурієнт - 2017", інформаційному довіднику для вступників "Вищі
навчальні заклади України – 2017" видавництв "Гранд" і "Торба" (наклад
50000 примірників), на всеукраїнському інтернет-порталі osvita.ua.
Інформаційні матеріали про ВДНЗУ "УМСА" постійно розміщувалися
на сторінках обласних і міської газет: "Полтавський вісник", "Зоря
Полтавщини", "Вечірня Полтава".
Традиційною формою профорієнтаційної роботи ВДНЗУ «УМСА» є
організація і проведення "Дня відкритих дверей". У 2017 році його було

проведено 4 лютого. Рекламу про проведення «Дня відкритих дверей» у
академії було розміщено в газетах "Зоря Полтавщини", "Вечірня Полтава",
"Полтавський вісник".
Упродовж 2017 року приймальна комісія в рамках профорієнтаційної
роботи брала участь у 8 виставках-презентаціях навчальних закладів. Усього
до профорієнтаційної роботи під час виставок-презентацій було залучено
понад 15 тисяч абітурієнтів.
Нині одним із найефективніших засобів масової інформації є інтернетресурс. Сайт ВДНЗУ "УМСА" постійно оновлюється. На сторінках
офіційного сайту академії (http://www.umsa.edu.ua) кожен вступник може
отримати вичерпну інформацію про ВДНЗУ "УМСА", спеціальності, строки
подання документів та умови вступу, дату проведення "Дня відкритих
дверей", про дозвілля і життя студентів, про різноманітні заходи, які
проводяться в стінах академії, тощо.
У 2017 році прийом документів від вступників до ВДНЗУ "УМСА"
проводився з 1 липня по 8 серпня. За цей період до приймальної комісії
надійшло 4500 заяв від вступників (у 2016 році – 5289 заяв).
Таблиця 12
Інформація про хід прийому заяв від вступників до ВДНЗУ
"УМСА"
у 2017 році (ступінь - магістр)
Спеціальність
221 Стоматологія
222 Медицина
228 Педіатрія
221 Стоматологія (ІІ курс)
222 Медицина (ІІ курс)
Усього

План
бюджет
контракт
7
393
260
240
30
70
-

Подано
заяв
1491
1950
371
86
149
4047

Конкурс
бюджет
контракт
213
3,78
7,5
7,04
12,4
4,87
-

Таблиця 13
Конкурсні бали для зарахування вступників за загальним конкурсом
до ВДНЗУ "УМСА" у 2017 році за державним замовленням
Спеціальність

Мінімальний конкурсний
бал рекомендованих до
зарахування
197,982
167,892
164,016
176,63

221 Стоматологія
222 Медицина
228 Педіатрія
Середнє

Мінімальний бал рекомендованих до
зарахування за профільним предметом
(біологія) за результатом ЗНО
192
153
149
164,67

Таблиця 14
Кількість вступників, рекомендованих до зарахування
за державним замовленням до ВДНЗУ "УМСА"
у 2017 році за першим пріоритетом у розрізі спеціальностей
Спеціальність
221 Стоматологія, 1 курс
222 Медицина, 1 курс
228 Педіатрія, 1 курс
Усього

Кількість рекомендованих
7
260
30
297

Пріоритет 1
1
107
1
109

Таблиця 15
Кількість вступників із балами менше 150, рекомендованих до
зарахування до медичних вишів у 2017 році
(за даними сторінки Facebook міністра охорони здоров'я)
Спеціальність 222 Медицина
Запорізький державний медичний університет
ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія"
Одеський національний медичний університет
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
ДЗ "Дніпропетровська медична академія"
ВДНЗУ "Буковинський медичний університет"
Вінницький національний медичний університет ім. М. І.Пирогова
Харківський національний медичний університет
ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет"
Донецький національний медичний університет
Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького
ДЗ Луганський державний медичний університет

% заяв із балами
менше 150 від
загальної
кількості заяв
4,5
6,2
7
8
13, 8
15,5
15,8
16,2
18,6
20,5
21
27,6
37

Отже, станом на 30 серпня 2017 року на перший курс до академії було
зараховано таку кількість студентів:
усього – 1004 особи (табл. 16):
 на бюджетну форму навчання – 252 особи;
 за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб – 752 особи.

Таблиця 16
Результати зарахування на перший курс
до ВДНЗУ "УМСА" у 2017 році
Спеціальність
221 Стоматологія, 1 курс
221 Стоматологія, 2 курс
222 Медицина, 1 курс
222 Медицина, 2 курс
228 Педіатрія
Сестринська справа (11 кл.)
Стоматологія ортопедична (11 кл.)
Фармація (денна форма навчання, 11 кл.)
Фармація (заочна форма навчання)
Сестринська справа (9 кл.)
Стоматологія ортопедична (9 кл.)
Фармація (9 кл.)
Усього

Бюджет
7
220
25
252

Контракт
269
76
119
114
3
6
16
25
68
16
10
30
752

Протягом 17-23 вересня 2017 року комісія Управління контролю за
діяльністю вищих навчальних закладів Державної інспекції навчальних
закладів України вивчала питання організації роботи приймальної комісії,
забезпечення процесу прийому документів, відбору і рекомендації до
зарахування абітурієнтів до ВДНЗУ "УМСА" у 2017 році. Порушень у
прийомі документів від абітурієнтів, а також у організації та проведенні
конкурсного зарахування на 1 курс у 2017 році за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання і вступних випробувань комісія не виявила.
3.3. Ефективне використання наукового потенціалу закладу,
виходячи з нагальних потреб галузі; вдосконалення інфраструктури
наукових підрозділів закладу, спрямоване на забезпечення розвитку
пріоритетних напрямів медичної і фармацевтичної науки; виконання
державних освітянських програм у галузі вищої медичної і
фармацевтичної освіти
У 2017 році науковий потенціал академії складався з 92 докторів і 406
кандидатів наук; 82 науковці мають учене звання професора, 225 – учене
звання доцента (табл. 17).
Таблиця 17
Кадровий потенціал ВДНЗУ «УМСА»
Доктори наук
Кандидати наук
Професори
Доценти

2016 рік
92
376
84
215

2017 рік
92
406
82
225

Науково-дослідні роботи академії виконувалися відповідно до
тематики замовлення наукових розробок у галузі медицини за пріоритетними
напрямами, затвердженими наказом МОЗ України № 531 від 02.11.2004 р., і
охоплювали фундаментальні, пошукові та прикладні дослідження.

НДР, що виконувалися за рахунок коштів державного бюджету
Фундаментальні НДР
1. «Комплексне дослідження патогенетичної ролі субпопуляцій M1 та
M2 макрофагів у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень
для розробки та обґрунтування персоналізованої терапії з врахуванням маси
тіла», 2017-2019 рр., керівник – проф. І.П.Кайдашев.
Отримані результати: у 2017 році відповідно до календарного плану
було розпочате дослідження патогенетичної ролі субпопуляцій M1 і M2
макрофагів у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень для
розробки й обґрунтування персоналізованої терапії з урахуванням маси тіла.
Опубліковано: 5 статей, у тому числі 3 – у незалежних міжнародних
експертних виданнях, патентів – 8, інформаційних листів – 3, нововведень –
4, подано до друку 1 статтю.
Очікувані результати. Новітня інформація дозволить виявити єдині
провідні терапевтичні мішені та розробити фармакогенетичний підхід до
використання медикаментозних засобів зі здатністю модулювати активність
PPAR-γ, NF-κB, ІκВ - агоністів PPAR-γ, що стане основою схем
медикаментозної терапії як цільової фармакогенетичної стратегії лікування
хворих із запаленнями бронхо-легеневої локалізації, асоційованих із
ожирінням.
Прикладні НДР
2. «Розробка методів терапії запальної патології щелепно-лицьової
ділянки, спрямованої на поляризацію субпопуляцій макрофагів», 20172019 рр., керівник – проф. І.П.Кайдашев.
Отримані результати: з метою розробки методів терапії запальної
патології щелепно-лицьової ділянки, спрямованої на поляризацію
субпопуляцій макрофагів, у 2017 році розроблено метод поляризації
моноцитів/макрофагів периферичної крові людини in vitro.
Опубліковано: 3 статті (в т.ч. у міжнародних виданнях – 2); отримано
1 патент.
Очікувані результати: обґрунтування тригерної ролі загальних ланок
сигнальних шляхів, що опосередковують поляризацію макрофагів і ядерного
фактора транскрипції κВ у механізмах розвитку запальних захворювань
щелепно-лицьової ділянки та хронічного системного запалення.
Науковцями академії одержано 85 патентів, 78 позитивних рішень, 17
свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; складено і відправлено
Головним спеціалістам та в Проблемні комісії для узгодження 8 методичних
рекомендацій, 38 інформаційних листів, 40 нововведень, видано 4 методичні
рекомендації, 34 інформаційні листи, 35 нововведень (табл. 18).
Таблиця 18
Патентно-ліцензійна діяльність
Одержано патентів
Одержано позитивних рішень

2016 рік
42
53

2017 рік
85
78

Одержано свідоцтв про реєстрацію
авторського права на твір

19

17

Складено і відправлено Головним спеціалістам і в Проблемні комісії для узгодження
Методичних рекомендацій
10
8
Інформаційних листів
38
38
Нововведень
34
40
Видано
Методичних рекомендацій
9
4
Інформаційних листів
17
34
Нововведень
20
35

3.4. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації (кандидатів, докторів наук) відповідно до затверджених
планів. Проведення атестації наукових, науково-педагогічних кадрів
(професорів, доцентів, наукових співробітників) згідно з кадровими
потребами закладу
Підготовка наукових кадрів у ВДНЗУ «УМСА» здійснюється через
докторантуру, аспірантуру, магістратуру і клінічну ординатуру. Натепер у
докторантурі навчаються 2 особи, в аспірантурі – 74 особи, в магістратурі –
4, в клінічній ординатурі – 107. У порівнянні з 2016 роком зросла загальна
кількість аспірантів і докторантів (табл. 19).
Таблиця 19
Підготовка наукових кадрів у ВДНЗУ «УМСА» за 2016-2017 рр.
Докторантура
Аспірантура
Магістратура
Клінічна ординатура

2016 рік
1
61
28
108

2017 рік
2
74
4
107

За звітний період ДАК України затверджено 1 докторську дисертацію
та 16 кандидатських дисертацій співробітників академії.
Протягом звітного періоду стипендію Кабінету Міністрів України для
молодих учених отримувала доцент кафедри іноземних мов з латинською
мовою та медичною термінологією Лисанець Юлія Валеріївна.
ВДНЗУ “УМСА” зареєстровано в міжнародній базі даних компанії
«Dun & Bradstreet» (D&B) і надано індивідуальний номер DUNS –
ідентифікатор юридичної особи. Отримано реєстраційний номер SAM для
участі в проектах USAID (United States Agency for International Development).
Реєстраційні номери DUNS і SAM дають змогу брати участь у конкурсах на
отримання грантів на виконання наукових досліджень і розробок.
ВДНЗУ “УМСА” зареєстровано в Науково-дослідному співтоваристві
“CORDIS” (Community Research and Development Information Service,
http://cordis.europa.eu). Провідними напрямами діяльності співтовариства
“CORDIS” є організація рамкових програм із наукових досліджень і
технологічного розвитку.
3.5. Організація підвищення кваліфікації та перепідготовки
наукових, науково-педагогічних працівників і спеціалістів закладу, їх

економічного, правового і професійного навчання безпосередньо в
закладі або на договірних засадах в інших закладах та установах згідно
з планами,
затвердженими Міністерством; проведення особистого підвищення
кваліфікації або перепідготовки протягом терміну дії Контракту, але не
рідше одного разу за п’ять років
Згідно із Законом України від 01.07.2014 р. №556-VІІ „Про вищу
освіту” і «Положенням про підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних
закладів», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України 24.01.2013 р. № 48, науково-педагогічні працівники нашого
ВНЗ підвищують педагогічну майстерність не рідше одного разу за п’ять
років.
Щорічно підвищувати кваліфікацію мають 20% загальної кількості
професорсько-викладацького складу відповідно до 5-річного плану академії.
У 2017 календарному році в академії підвищили кваліфікацію 151
особа (26,6 %) (2016 р. – 145). У тому числі: на ФПК – у Національному
медичному університеті ім. О.О. Богомольця – 6
осіб;
у НМА
післядипломної освіти ім. П.А. Шупика – 1 особа; на курсах підвищення
кваліфікації: у ВДНЗУ «УМСА» - 93 особи; на курсах у Міжгалузевому
інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Вищого
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі» – асистент – 1 особа; шляхом стажування: участь у міжнародному
проекті «Інституту міжнародного академічного і наукового співробітництва»
в Польщі, м. Варшава – 1 особа; шляхом навчання в докторантурі – 1 особа;
шляхом надання творчої відпустки – 1 особа.
Крім того, щороку в академії проводяться семінари з педагогічної
майстерності для молодих викладачів, де протягом 2016/2017 навчального
року навчалися 33 особи (2015/2016 н.р. – 20 осіб).
У зв’язку з подальшим упровадженням англомовної форми навчання в
академії на постійній основі діють курси з вивчення фахової англійської
мови. У 2017 навчальному році ці курси закінчили 14 викладачів.
З метою обміну досвідом 23 березня 2017 р. була проведена науковопрактична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в
організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів». Видані
матеріали цієї конференції, які містять 134 статті.
3.6. Упровадження і використання в педагогічному, науковому і
консультативно-діагностичному
та
лікувально-профілактичному
процесах передових наукових технологій та розробок
Лікувально-консультативна робота у 2017 році проводилася на 39
клінічних кафедрах академії, базами яких є 36 лікувальних закладів м.
Полтави.

З усіма базовими лікувальними закладами укладені двосторонні
договори про спільну діяльність відповідно до вимог наказу МОЗ України
від 05.06.1997 року № 174.
Ліжковий фонд клінічних баз складає 5527 ліжок і 430 стоматологічних
крісел. Контингент обслуговування – 1 млн. 460 тис. 800 населення м.
Полтави і Полтавської області. На клінічних кафедрах працюють 409
клініцистів: професорів – 64, доцентів – 186, асистентів – 159. Дев'ять
викладачів академії,
працюють позаштатними спеціалістами Департаменту охорони здоров'я
Полтавської обласної державної адміністрації (табл. 20).
Табляця 20
Викладачі академії, які працюють позаштатними спеціалістами
Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної
адміністрації
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Прізвище, імя, по батькові
Скрипников Петро Миколайович
Смаглюк Любов Вікентіївна
Ковальова Олена Михайлівна
Ткаченко Павло Іванович
Баштан Володимир Петрович
Аветіков Давид Соломонович
Шкурупій Дмитро Анатолійович
Похилько Валерій Іванович
Ляховський Віталій Іванович

Спеціальність
Стоматологія
Ортодонтія
Неонатологія
Хірургічна стоматологія
Онкохірургія (мамолог)
Пластична хірургія
Токсикологія
Дитяча анестезіологія
Трансплантологія

За звітний період співробітниками академії проконсультовано 113663
пацієнтів, у тому числі 72343 дорослих і 41320 дітей. Проведено оперативних
втручань та асистенцій – 20255. Співробітниками академії проліковано
41234 стоматологічного хворого.
У 2017 році спільно з Департаментом охорони здоров’я Полтавської
облдержадміністрації було продовжено виконання Програми оздоровлення
сільського населення. Бригади лікарів, у складі яких працювали професори,
доценти, асистенти, провели поглиблені профілактичні огляди сільського
населення у 8 районах Полтавської області. Усього фахівцями було
проконсультовано 1165 жителів сільської місцевості. Було призначено
лікування 911 особам, у т.ч. амбулаторно – 778, стаціонарно – 133.
Призначено дообстеження 508 особам, прооперовано – 2.
За 2017 рік упроваджено в практику охорони здоров’я 142 методи
діагностики і лікування.
Для покращення якості надання стоматологічної допомоги жителям
м.Полтави і Полтавської області у 2017 році для клінічних кафедр
стоматологічного профілю було придбано обладнання на загальну суму
2162502,00 грн.
Протягом звітного періоду продовжено роботу навчально-науковолікувального «Стоматологічного центру». На базі «Стоматологічного

центру» навчаються студенти стоматологічного факультету і медичного
відділення зі спеціальності «Стоматологія ортопедична». За звітний період
проконсультовано 2357 осіб, кількість відвідувань склала 21205 осіб,
відпрацьовано 25377,25 УОП (умовних одиниць праці).
За звітний період було виконано 23 нових впровадження в лікувальнодіагностичний процес навчально-науково-лікувального «Стоматологічного
центру». Протягом 2017 року на клінічних кафедрах академії було
впроваджено в лікувально-діагностичний процес 142 передові медичні
технології та розробки. Для покращення організації навчального процесу 26
кафедр академії впровадили свої наукові розробки.
Згідно з Реєстром МОЗ і НАМН України на 2017 р. у академії було
проведено 10 Всеукраїнських
науково-практичних та міжнародних
конференцій. Академією подано 13 заявок на проведення науковопрактичних конференцій у 2018 році.
3.7. Оснащення кафедр і навчальних підрозділів сучасною
комп’ютерною технікою
Станом на 01.01.2018 року академія має 919 комп’ютерів. Задля
забезпечення ефективної роботи під час навчального процесу кафедри і
навчальні підрозділи забезпечені сучасною комп’ютерною технікою:
використовуються 470 комп’ютерів, які підключені до мережі Інтернет і
оснащені сучасним програмним забезпеченням. Крім того, використовуються
270 принтерів і сканерів. У 2017 р. на кафедри і в підрозділи академії
закупили 61 комп'ютер на суму 552360,09 грн.; 13 багатофункціональних
пристроїв на суму 327999,00 грн. Для забезпечення і покращення роботи з
«Електронним журналом» і поточних робіт на кафедри академії виділили
157 комп'ютерів: 86 комп'ютерів – для функціонування структурних
підрозділів академії; 71 – передані кафедрам і структурним підрозділам.
3.8. Створення
університетського
редакційно-видавничого
комплексу для забезпечення можливості видання навчально-методичної
та наукової літератури згідно з установленими обсягами асигнувань і
доходів
Редакційно-видавничий відділ у 2017 р. для забезпечення роботи
відділів та адміністративно-господарських підрозділів надрукував 60 тис.
примірників бланків, журналів, облікової та звітної документації.
Для роботи приймальної комісії було надруковано 12000 шт. бланків.
Для організації та забезпечення навчального процесу кафедр, курсів,
деканатів надруковано 188900 примірників звітно-облікової документації.
Надруковано 4280 примірників журналів виробничої практики для
лікувального, стоматологічного факультетів і медичного коледжу. Для
проведення пілотного іспиту «Крок 1» надруковано 5346 буклетів тестових
питань.
Для проведення конференцій було надруковано матеріалів загальним
тиражем 325 примірників. У редакційно-видавничому відділі випущено 2
номери журналу «Проблеми медицини та екології», 3 номери журналу

«Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної
стоматологічної академії», 3 номери журналу «Український стоматологічний
альманах», 11 номерів газети «Трибуна лікаря».
3.9. Створення сучасного студентського спортивно-оздоровчого
комплексу закладу
В академії працюють 19 груп спортивної майстерності для студентів і
співробітників, у яких тренуються близько 500 осіб. До складу студентського
спортивно-оздоровчого комплексу ВДНЗУ «УМСА» входять: спортзал – 420
м2 (вул. Шевченка, 23); спортмайданчик біля гуртожитку №2 – 3608 м2;
спортивний
зал №1 – 202,7 м2 (вул. Луценка, 44); спортивний зал №2 – 184,4 м2 (вул.
Луценка, 44); спортивний зал №3 – 277,9 м2 (вул. Луценка, 44); спортивний
зал №4 – 108,5 м2 (вул. Луценка, 44).
Загальна площа 5 спортивних залів складає 2052,2 м2, спортивних
майданчиків – 3608 м2, корту – 64 м2. Спортивний комплекс обладнаний
сучасним інвентарем, має борцівський, тренажерний, ігровий зали і шаховий
клуб. Для тренування групи спортивного вдосконалення з плавання академія
постійно орендує доріжки в басейні Палацу спорту «Спартак».
Академічний спортивно-оздоровчий табір «Диканська дубрава» працює
з 1975 року, стаціонарний, літнього функціонування. Щорічно під час
канікул там оздоровлюються понад 260 студентів і співробітників.
Полтавською обласною державною адміністрацією та обласною радою
затверджена заявка щодо облаштування сучасного спортивного майданчика
зі штучним покриттям та огорожі розміром 42х22 м на загальну суму 1 млн.
грн.
3.10. Збільшення бібліотечного фонду закладу згідно з
установленими обсягами асигнувань і доходів
Провідними напрямами роботи бібліотеки були розширення доступу до
світових інформаційних ресурсів, удосконалення процесів інформаційнобібліографічного обслуговування читачів, оновлення фонду, створення
комфортного бібліотечного простору для користувачів.
З жовтня 2017 р. повноцінно функціонує і продовжує наповнюватися
академічний репозитарій «еаUMSA електронний архів – репозитарій ВДНЗУ
«УМСА».
Приділяється постійна увага наповненню Електронного каталогу, який
є продуктом аналітичної обробки документів і основною пошуковою
системою бібліотеки. Тільки він надає повну інформацію про документи, які
зберігаються у фондах бібліотеки. За рік його бази даних збільшилися на 10
тис. і становлять 150,7 тис. записів. Бібліотека є членом Корпорації зі
створення електронного каталогу медичних бібліотек України.
У 2017 р. відкрито тестовий доступ до Web of Science.
Незважаючи на розвиток інформаційних технологій та інтернетизацію
послуг, залишається актуальним наповнення фонду традиційними
паперовими документами. У звітному році для бібліотеки придбано 7884

прим. документів, із них за видами: книг – 6219 прим., методичних
матеріалів і брошур – 207 прим., дисертацій і магістерських робіт – 31
прим., авторефератів – 671 прим., періодики – 541 прим., електронних
видань – 215 прим.; за цільовим призначенням: навчальних – 6114 прим. (у
тому числі українською мовою – 4324 прим., російською – 1060 прим.,
іноземними – 730 прим.), наукових – 1702 прим. Оновлено навчальний фонд
із хірургії, фармакології, дитячих хвороб, стоматології. Окремо придбано 23
назви (1530 прим.) літератури для кафедри медицини катастроф і військової
медицини. Серед придбаних останніми роками навчальні українськомовні
матеріали становлять 62%.
Натепер фонд бібліотеки налічує всього 397643 прим, із них за видами:
книг – 308199 прим., методичних матеріалів і брошур – 44938 прим.,
дисертацій і
магістерських робіт – 385 прим., авторефератів – 12988 прим., періодики –
30187 прим.; за цільовим призначенням: навчальних – 203961 прим. (у тому
числі українською мовою – 116200 прим., російською – 79841 прим.,
іноземними –7920 прим.), наукових – 181178 прим. Акумулюються також
електронні навчальні матеріали: доступні в локальній мережі – 1994
документи, на знімних носіях – 849 прим.
Книгозабезпеченість навчальних дисциплін відповідає ліцензійним
вимогам. Показники книгозабезпеченості: з гуманітарних і соціальноекономічних дисциплін – 97 %, із природничо-наукових – 98,5 %, із
професійної підготовки – 98,4 %; забезпеченість на 1 користувача – 51
документ, на 1 студента – 34,8 прим. навчальної літератури.
У 2017 році було проведено 130 соціокультурних заходів, зокрема 80
книжково-ілюстративних виставок та інформаційних зон до знаменних і
пам’ятних дат, до суспільно-політичних та загальноакадемічних подій.
Щороку все більша кількість бібліотечних процесів автоматизується,
впроваджуються нові віртуальні послуги: доступ у локальній мережі до
роботи і копіювання навчальних матеріалів, електронна доставка документів,
віртуальна бібліографічна довідка, тестовий доступ до наукометричних
світових платформ, електронний каталог, бази даних «Книгозабезпеченість
навчальною літературою», «Забезпеченість періодичними виданнями 19262017 рр.», біобібліографічні та бібліографічні покажчики, списки нової
літератури, УДК, вебліографічні списки наукових медичних е-ресурсів,
віртуальні виставки, буктрейлери, презентації творчих робіт, відео про
бібліотеку тощо.
У 2017 р. кількість комп’ютерів збільшилася з 15 до 129, з них для
користувачів АРМ – 98. Придбане нове програмне забезпечення «Irbis-64».
Усі комп’ютери під'єднані до Інтернету, діє WI-FI зона. Це дозволяє
розширювати спектр послуг для віддалених користувачів. Бібліотека активна
в соцмережі Facebook.
У 2017 році до бібліотеки записалися 8025, а всіма структурними
підрозділами обслуговано 17009 користувачів, їм видано 602764 документи.
Користувачі відвідали бібліотеку (в т.ч. віддалені) 311977 разів.

3.11. Переоснащення відділу технічних засобів навчання закладу
сучасним мультимедійним і проекційним обладнанням згідно зі
встановленими обсягами асигнувань і доходів
Переоснащення відділу технічних засобів навчання сучасним
мультимедійним і проекційним обладнанням постійно триває. За звітний
період закуплено 2 відеопроектори та обладнання до них на суму 111106,00
грн.
3.12. Створення дієвого кадрового резерву на посади ректора,
проректорів, завідувачів кафедр закладу
На посаду ректора, проректорів, завідувачів кафедр створено кадровий
резерв із числа науково-педагогічних працівників, які мають відповідні
наукові ступені, вчені звання і досвід роботи.
Адміністрація і ректорат посилену увагу звертають на формування
кадрового потенціалу
вишу. Створений кадровий резерв на посади
завідувачів
кафедр з урахуванням планування докторських дисертаційних робіт.
Передбачено звітування молодих учених про хід виконання дисертаційних
робіт на вченій раді академії.
В академії налічується 56 кафедр, 20 із них очолюють професори
пенсійного віку. У резерві на завідувачів кафедр – 20 докторів наук і 34
кандидати наук, серед яких запланували докторські дисертації 7 науковців.
Особи, які входять до кадрового резерву на посади керівного складу академії
та виконують докторські дисертації, звітували про їх виконання на
засіданнях вченої ради, ректорату і кадрової комісії.
3.13. Цільове й ефективне використання коштів загального і
спеціального фондів
Кошти загального та спеціального фондів академії використовуюся
відповідно до цільового призначення за класифікацією надходжень та
видатків.
Фінансування загального фонду державного бюджету за звітний період
проведено в повному обсязі. По загальному фонду державного бюджету за
2017 рік отримано 65891,5 тис. грн., у тому числі: на підготовку і
підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науковопедагогічних кадрів – 64802,2 тис. грн., на підготовку наукових кадрів у
сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової
інфраструктури
– 594,8 тис.грн., на спеціалізовану консультативну
амбулаторно-поліклінічну та стоматологічну допомогу, що надається
вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та
загальнодержавними закладами охорони здоров’я – 494,5тис. грн.
Кошти загального фонду згідно затвердженого кошторису були
використані на:

заробітну плату – 42532,2 тис. грн.,

нарахування на заробітну плату – 8986,6 тис. грн.,





стипендію – 12710,1 тис. грн.,
харчування дітей-сиріт та придбання одягу – 568,5 тис. грн.,
придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентарю – 670,7

тис.грн.,
медикаменти та перев'язувальні матеріали – 17,5 тис. грн.,

комунальні послуги – 394,3 тис. грн.,

оплата послуг – 10,8 тис.грн.,

інші видатки – 0,8 тис.грн.,
Основний дохід по спеціальному фонду академія отримує від платного
навчання студентів. Платні послуги в академії надаються згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №796 “Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до
державної і комунальної форми власності ” та постановою Кабінету
Міністрів України від 17.09.1996 р. №1138 “Про затвердження переліку
платних послуг, які надаються в державних навчальних закладах охорони
здоров’я та вищих медичних закладах освіти”.
Також академія уклала 80 договорів щодо виконання наукових розробок та
досліджень у галузі медицини з іноземними та вітчизняними організаціями.
Загальна сума надходжень по спеціальному фонду Державного
бюджету за звітний період становить 215 574,1 тис. грн., у тому числі:
 за послуги, що надаються академією згідно з функціональними
повноваженнями – 197 783,9 тис. грн.,
 за оренду майна – 463,8 тис. грн.,
 надходження від господарської діяльності – 9 015,6 тис. грн.,
 за дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт
за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовку
наукових кадрів у сфері охорони здоров’я – 2 740,5 тис.грн.,
 за спеціалізовану консультативну амбулаторно-поліклінічну та
стоматологічну допомогу – 438,0 тис. грн.,
 за підготовку медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними
закладами І і ІІ рівнів акредитації – 4 829,3 тис.грн.,
 надходження від господарської діяльності з підготовки медичних і
фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів
акредитації – 303,0 тис.грн.
Кошти спеціального фонду у сумі 89 346,8 тис. грн. були використані
на:
по КПКВ 2301070 – Підготовка і підвищення кваліфікації медичних
та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів у сумі
125656,0 тис.грн., у тому числі:
− на виплату заробітної плати – 78596,1 тис. грн.,
− нарахування на заробітну плату – 16628,3 тис. грн.,
− придбання предметів постачання та розхідних матеріалів для
навчального процесу – 5089,5 тис. грн.,
− продукти харчування – 829,1 тис. грн. в т.ч.:


продукти харчування для ЦГХ студентів – 670,7 тис.грн.;
харчування студентів сиріт – 158,4 тис.грн.;
витрати на відрядження – 370,6 тис.грн.;
інші видатки – 288,5 тис. грн.;
комунальні послуги – 8591,1 тис. грн.;
оплата послуг – 5054,2 тис.грн в т.ч.:
оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування
автомобілів – 200,6 тис. грн.,
− поточний ремонт приміщень – 596,7 тис. грн.,
− поточний ремонт побутової техніки, медичного обладнання та
комп'ютерного обладнання – 215,5 тис.грн.,
− програмне забезпечення - 283,3 тис.грн.,
− послуги зв’язку – 164,6 тис. грн.,
− послуги охорони – 1709,6 тис.грн.,
− інші послуги – 1883,9 тис.грн.,
− обладнання і предмети довгострокового користування – 7954,4
тис.грн.
в т.ч.
−
−
−
−
−
−
−

устаткування для операційних блоків - 3 244,4 тис.грн.,
книги для бібліотечного фонду – 1212,9 тис.грн.,
стоматологічне обладнання – 2172,1тис.грн.,
капітальний ремонт житлового фонду – 432,2 тис.грн.,
капітальний ремонт інших об'єктів – 1822,0 тис.грн.
по КПКВ 2301120 підготовка медичних і фармацевтичних кадрів
вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 5417,2 тис.грн
у тому числі:
− на виплату заробітної плати – 4041,3 тис. грн.,
− нарахування на заробітну плату – 901,8 тис. грн.,
− придбання предметів постачання та розхідних матеріалів для
навчального процесу – 45,7 тис. грн.,
− оплата послуг – 27,5 тис.грн.,
− комунальні послуги – 348,9 тис. грн.,
− витрати на відрядження – 4,9 тис.грн.,
− література для бібліотечного фонду – 29,9 тис.грн.,
− капітальний ремонт інших об'єктів – 17,2 тис.грн.
по КПКВ 2301020 - Дослідження, наукові і науково-технічні
розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і
державним замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері охорони
здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сумі
744,7 тис.грн., у тому числі:
− на виплату заробітної плати – 142,2 тис. грн.,
− нарахування на заробітну плату – 30,6 тис. грн.,
− придбання предметів постачання та розхідних матеріалів для
навчального процесу – 24,9 тис. грн.,
−
−
−
−
−

− інші видатки – 410,2 тис. грн.,
− оплата комунальних послуг – 17,9 тис. грн.,
− обладнання і предмети довгострокового користування – 118,9
тис.грн.;
по КПКВ 2301200 - спеціалізована консультативна амбулаторнополіклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими
навчальними закладами, науково-дослідними установами та
загальнодержавними закладами охорони здоров’я у сумі 369,6 тис.грн, у
тому числі:
− на виплату заробітної плати – 292,7 тис. грн.,
− нарахування на заробітну плату – 64,9 тис. грн.,
− придбання предметів постачання та розхідних матеріалів для
навчального процесу – 6,1тис.грн.,
− оплата комунальних послуг – 5,9 тис. грн.
Загальна сума коштів, яка надійшла з інших джерел власних
надходжень за звітний період склала 23 435,0 тис. грн., у тому числі:
− благодійні внески, гранти та дарунки – 664,3 тис. грн.,
− кошти отримані установою для виконання цільових заходів – 62,8
тис. грн.,
− кошти отримані академією від розміщення на депозитах тимчасово
вільних коштів – 22 707,9 тис.грн.,
Кошти отримані закладом від розміщення на депозитах у сумі
1505,6 тис. грн. були використані на:
− оплата послуг – 142,3 тис.грн.,
− обладнання і предмети довгострокового користування – 1120,3
тис.грн.,
− соціальне забезпечення (стипендія) – 243,0 тис.грн.
3.14. Своєчасне і повне внесення податків, зборів і платежів до
бюджету та проведення розрахунків із постачальниками
Розрахунки з бюджетом щодо сплати внесків, податків та зборів
проводилися вчасно та в повному обсязі. Штрафи та пеня у 2017 році за
порушення строків сплати податків та інших обов’язкових платежів не
нараховувались. Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість
відсутня.
3.15. Своєчасне здійснення соціальних виплат
Виплати із заробітної плати співробітникам академії, стипендії
студентам, аспірантам, клінічним ординаторам, соціальні виплати дітямсиротам здійснюються в повному обсязі та своєчасно.
3.16. Організація ефективної системи внутрішнього контролю за
фінансовою та господарською діяльністю з урахуванням: положень
Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів;
вимог цілеспрямованого, ефективного й економічного управління
функціями
кожного
структурного
підрозділу,
правильного

розмежування функціональних обов’язків; правил бухгалтерського
обліку та контролю щодо активів, пасивів, доходів і видатків закладу
Академія відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України
„Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Указу
Президента „Про Державне казначейство України”, інших нормативноправових актів Міністерства охорони здоров’я, Міністерства фінансів
України, Міністерства освіти на науки України складає форми місячної,
квартальної та річної звітності та подає їх до Міністерства охорони здоров’я
України, Державної податкової служби України, Державного комітету
статистики, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування.
Академія самостійно здійснює оперативний бухгалтерський та фінансовий
облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими
нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством
України надане право контролю за відповідними напрямками діяльності. В
установі вживаються жорсткі заходи щодо економного використання
бюджетних коштів. Наказом по академії від 13.04.2012р. №118 затверджені
заходи щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів.
Зокрема, оптимізовані структурні підрозділи та штати академії по
загальному фонду Державного бюджету, а також протягом 2017 року
постійно контролювалося педагогічне навантаження згідно з вимогами
нормативних актів .
3.17. Збереження закріпленого за закладом державного майна
З метою ефективного використання державного майна у відповідності
до його цільового призначення з матеріально-відповідальними особами
укладені
договори про повну матеріальну відповідальність. У академії діє внутрішній
контроль, створені і працюють комісії з прийому-передачі та списання
матеріальних цінностей, перевірки обігу готівки в касі. Постійно проводиться
перевірка з витрачання коштів. Відповідно Закону України «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність» річною інвентаризацією
перевіряється фактична наявність та умови зберігання матеріальних
цінностей. Відчуження майна та землі не відбувалось.
3.18. Забезпечення захисту інтересів закладу, держави
Посилена увага постійно приділяється питанням дотримання норм
чинного трудового законодавства у співпраці з кожним окремим працівником
та в академії загалом.
У 2017 році звільнення, які в окремих випадках мали місце,
проводилися згідно з вимогами чинного трудового законодавства. Фактів
поновлень на роботі працівників за рішенням суду, звільнених з ініціативи
адміністрації, не було. Випадків претензійних вимог, позовів або стягнення
коштів з академії згідно з позовними вимогами за рішеннями господарських
або загальних судів не було. Ведеться постійна робота, в тому числі позовна,
з метою недопущення порушення інтересів академії з боку інших юридичних
чи фізичних осіб.

З метою зміцнення фінансової дисципліни й ефективнішого
збереження державного майна укладаються договори про повну матеріальну
відповідальність у структурних підрозділах академії.
3.19. Установлення
наукових,
господарських
зв’язків
із
навчальними закладами, науково-дослідними та іншими установами,
організаціями, підприємствами, в т. ч. зарубіжних країн, із метою
підвищення ефективності роботи закладу
У звітний період науковці академії співпрацювали з 14 науковими,
навчальними закладами та іншими підприємствами нашої держави для
спільного проведення НДР.
Членство в іноземних організаціях:
– Європейська академія алергології та імунології – проф. І.П.Кайдашев;
– Німецька гастроліга – проф. І. П.Катеренчук; проф. М. Є.Фесенко;
– Європейська асоціація з вивчення печінки – проф. І.М.Скрипник;
– Європейська асоціація ортодонтів – проф. В.Д. Куроєдова,
проф.Л.В.Смаглюк;
– Європейська асоціація урологів – проф. Л.П. Саричев;
– Нью-Йоркська академія наук – проф. Л.М.Тарасенко, проф. І.П.
Кайдашев, проф. М. О.Дудченко, проф. Г.Т.Сонник;
– Міжнародна академія оториноларингології – хірургії голови та шиї –
проф. С.Б.Безшапочний;
– Міжнародна академія інтегративної антропології – проф. О.М.Проніна,
проф. В.І. Шепітько;
– Інтернаціональна академія патології – проф. А. П. Гасюк;
– Міжнародна академія безпеки людини і природи – проф.
Л.П.Селіхова;
– Молдовська національна академія – проф. М. О. Дудченко;
– Європейська спільнота кардіологів – проф. І.П.Катеренчук;
– Міжнародна асоціація стоматологічних досліджень – проф. В.М.
Новіков.
Триває співпраця з Міжнародною асоціацією університетів
(International Association of Universities (IAU), Франція) і Європейською
асоціацією університетів (European University Association (EUA), Бельгія).
З 2015 р. виконується програма обміну MEDEA в рамках програми
«Erasmus Mundus». Стороною, яка приймає, у 2017 році став Університет
Поля Сабатьє (Тулуза, Франція). У 2017 році доцент кафедри іноземних мов
з латинською мовою та медичною термінологією Лисанець Ю. В. пройшла
стажування, а аспірантка другого року навчання Савченко Л. В. виконує
наукові дослідження у вищезазначеному навчальному закладі.
Міжнародне співробітництво – один із провідних напрямів діяльності
ВДНЗУ «УМСА», покликаний інтегрувати академію в європейський і
світовий освітній простір.
У рамках розширення міжвишівського співробітництва за 2017 р. були
підписані договори про співпрацю (обмін інформацією і досвідом, спільна

науково-методична робота) із закордонними вищими навчальними закладами
та медичними установами:
- Люблінським медичним університетом (м. Люблін, Польща);
-Державним закладом освіти «Білоруська медична академія
післядипломної освіти» (м. Мінськ, Республіка Білорусь).
Натепер діють чинні угоди про спільну наукову, навчальну, методичну
діяльність із 17 зарубіжними вищими навчальними і науковими закладами.
Триває активна участь науково-педагогічних кадрів академії у
французько-українській освітній програмі «ASFUDS» для фахівців у сфері
охорони здоров’я та фармації та інших програмах стажувань. Академія бере
участь у міжнародній програмі медичних семінарів у м. Зальцбурзі (Австрія).
З 9 по 13 травня 2017 року на запрошення президента Дунайського
приватного університету Марги Б. Вагнер-Пішель делегація академії в складі
ректора академії В. Ждана, проректора з наукової роботи І. Кайдашева і
завідувача кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією В. Дворника
перебувала в м. Кремс (Австрія) для участі в академічній освітній науководослідницькій конференції. У рамках заходу були обговорені питання щодо
подальшої співпраці між ВДНЗУ «УМСА» і Дунайським приватним
університетом.
У квітні 2017 року академію вдруге відвідав Ентоні Робінсон –
викладач CELTA, перекладознавець, спостерігач місії ОБСЄ, який багато
років працював у сфері міжнародних відносин ЄС. У рамках співпраці з
містером Робінсоном на кафедрі іноземних мов з латинською мовою та
медичною термінологією було організовано і проведено низку лекцій,
практичних занять і майстер-класів.
З метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки
науково-педагогічні працівники академії активно переймають міжнародний
досвід. 31 науково-педагогічний працівник академії пройшов стажування і
підвищив кваліфікацію в провідних медичних освітньо-наукових установах і
медичних закладах Естонії, Литви, Словаччини, Франції, Швеції, Норвегії,
Польщі, Австрії, Туреччини, Італії, Ірландії, Китаю, США.
15 студентів ВДНЗУ «УМСА» за звітний період пройшли стажування і
підвищили кваліфікацію в провідних навчальних та медичних закладах
Естонії, Франції, США, Румунії, Іспанії, Греції, Ізраїлю.
Науково-педагогічні кадри академії у 2017 році взяли участь у 89
науково-освітніх заходах за кордоном, отримали 45 грантів.
15 викладачів академії є членами редакційних колегій міжнародних
закордонних видань.
3.20. Виконання екологічної програми
У програмі предмета «Безпека життєдіяльності» започатковано
викладання основ екологічних знань. Курс екології викладається на обох
факультетах. Кафедра гігієни, екології та охорони праці в галузі ВДНЗУ
«УМСА»
тісно
співпрацює
зі
службою
Екодержбезпеки,
Держпродспоживслужбою, центрами громадського здоров’я області та міста.

Оскільки Полтавщина є одним із несприятливих регіонів України щодо
надлишкового вмісту рухомих фторидів у ґрунті та місцевих джерелах
питного водопостачання, питання захворюваності та профілактики флюорозу
і карієсу визначали екологічну направленість занять студентів на
стоматологічному факультеті.
Особливості Полтавщини як сільськогосподарського регіону визначали
екологічну направленість занять студентів з особливостей захворюваності та
профілактики в сільськогосподарських працівників. Зверталась увага на
особливості забруднення повітряного басейну Кременчуцького району
(нафтопереробний комбінат, гірничо-збагачувальний комбінат).
Студенти і співробітники академії приймали участь у екологічних
акціях: «Студентська толока» – прибирання території навколо гуртожитків,
спортивних майданчиків, території академії (березень - квітень 2017 року).
«Наше місто: добра справа» – озеленення міста і саджання дерев у
міському парку відпочинку «Перемога» (квітень 2017 року).
П’ята ювілейна акція «Зробимо Україну чистою - 2017!». Ця акція частина міжнародного проекту «Let's Do It, World!», який об'єднав уже 112
країн для того, аби піклуватися про екологію нашої планети. Еко-фестиваль
зібрав понад 100 студентів академії, які в один день одночасно вийшли разом
на прибирання території Дендропарку, мікрорайону «Левада» і міського
пляжу (16 квітня 2017 року).
Щорічна екологічна акція «Пріоритет - чисте довкілля» з прибирання
територій міського парку «Скорботної матері» і Дендропарку (23 квітня 2017
року).
«Весняний суботник – 2017» на територіях гуртожитків № 3, № 4 і
спортивного комплексу академії. Спільна команда студентського профкому і
мешканців гуртожитків прибирала газони, обкопувала дерева, збирала опале
листя і сміття, облаштовувала клумби біля центральних входів у гуртожитки.
До Всесвітнього дня здоров'я проведені інформаційно-виховні
фіксовані години і години спілкування в академічних групах за планами
кураторів «Екологічний бумеранг».
Стан і перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля.
Виконується комплексна ініціативна наукова тема ВДНЗУ «УМСА»:
«Наукове обґрунтування профілактики негативного впливу окремих
чинників довкілля на якість життя і стан здоров’я дітей в умовах
геохімічної провінції на території Полтавської області» (Державний
реєстраційний № 0111U8522).
Гігієнічна оцінка якості життя і стану здоров’я дітей на сучасному
етапі розвитку суспільства дуже важлива й актуальна. Розвиток медичної
науки загалом і гігієни зокрема актуалізує питання профілактики впливу
чинників довкілля на організм дітей. Збільшення антропогенного
навантаження на екологічний стан середовища існування, зміни структури і
характеру харчування, питного водопостачання, дії соціальних і
психологічних чинників – усе це посилено впливає на якість життя дітей,
створює додаткове навантаження на адаптивні системи, породжує нові

проблеми профілактики несприятливого впливу на організм дитини
вищезгаданих чинників.
Згідно із запланованою НДР виконують 1 докторське дисертаційне
дослідження та 1 кандидатське дисертаційне дослідження. За матеріалами
наукової екологічної тематики опубліковано 3 статті, виголошено 5
доповідей на конференціях різних рівнів.
3.21. Захист відомостей, що складають державну, службову і
комерційну таємницю, відповідно до Закону України «Про державну
таємницю»
У забезпеченні єдиного порядку обліку, зберігання і використання
матеріалів, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави,
академія керується Постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 р.
№ 1893 «Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв
інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави»
(далі - Інструкція), «Переліком конфіденційної інформації, що є власністю
держави», затвердженим наказом Міністерства освіти та науки України від
28.03.2008 р. № 273, і «Переліком конфіденційної інформації, що є власністю
держави в системі МОЗ України», затвердженим наказом МОЗ України від
31.12.2009 р. № 27-рі.
Згідно з вимогами п.п. 8, 34 Інструкції в академії складені списки
співробітників, які мають право працювати зі справами і виданнями, що
мають гриф обмеженого доступу. Ці особи під підпис ознайомлені з вимогами
Переліків МОЗ-МОН та Інструкції.
Керівництвом академії згідно з вимогами п. 18 Інструкції заборонено
обробку, зберігання, а також друкування документів, які містять державну,
службову і комерційну таємницю в автоматизованих системах, на яких
відсутні атестати відповідності комплексної системи захисту інформації.
Стан обліку, зберігання і використання матеріальних носіїв інформації у
ВДНЗУ «УМСА» повною мірою відповідає вимогам чинного законодавства
(висновок акта перевірки Управлінням Служби безпеки України в
Полтавській області від 12.07.2010 р.).
3.22. Установлення сучасного технологічного обладнання в
корпусах
і
гуртожитках
закладу
для
забезпечення
умов
енергозбереження
1. У спортивному залі головного корпусу встановлені електричні
водонагрівачі для забезпечення душових гарячою водою, замість
стаціонарних бойлерів, які працювали від котельні. Економія коштів – 15%.
2. Ведеться робота щодо заміни приладів освітлення, оснащених
лампами розжарювання і люмінесцентними, на світлодіодні освітлювальні
прилади. Останніх установлено 200 шт. Економія електроенергії – понад
60% на кожному приладі.
3. У центрі громадського харчування встановлене обладнання нового
зразка. Економія електроенергії – 50%.

Ці та інші заходи, спрямовані на збереження електроенергії, дали
можливість не збільшувати її обсягів у порівнянні з минулим роком.
4. Задля збереження теплової енергії служби АГЧ замінили застарілі
віконні блоки в гуртожитках № 3 і № 4 та виконали блокові обслуговування
(спортзал), усього 206,95 м2.
5. Повністю замінені на сучасні прилади опалення в навчальнолабораторному корпусі, музеї академії, в деяких кабінетах головного і
морфологічного корпусів.
Робота щодо забезпечення умов енергозбереження триває постійно.
3.23. Дотримання чинного законодавства, активне використання
засобів удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової
дисципліни, фінансового стану закладу
У 2017 році відповідно до чинного законодавства України послідовно
виконувалися умови контракту щодо активного використання засобів
удосконалення управління вищим навчальним закладом, у тому числі
зміцнення договірної, трудової дисципліни, а також фінансового становища
закладу.
Прийняття на роботу, переведення і звільнення працівників
проводилися із суворим дотриманням чинного трудового і пенсійного
законодавства, в тому числі й стосовно науково-педагогічних працівників.
Жоден працівник академії не притягувався до кримінальної чи
адміністративної відповідальності за корупційні діяння. Відповідно до
чинного законодавства створювалися плани роботи з обов’язковим
зазначенням планового заходу, терміну виконання, відповідальної особи,
виконавця. На оперативних нарадах постійно заслуховувалися поточні
результати виконання запланованих заходів.
Науково-педагогічні й інші працівники академії ознайомлені з
основними положеннями Закону України „Про вищу освіту”.
З метою запобігання корупційним проявам у структурних підрозділах
академії згідно із затвердженим графіком проводилися правові бесіди з
роз’ясненням положень Закону України „Про запобігання корупції”, були
організовані періодичні консультації для студентів, їхніх батьків, юридичних
і фізичних осіб, які згідно з контрактами оплачують навчання.
Бухгалтерський облік і фінансова звітність ведуться з дотриманням
усіх вимог, установлених Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», Бюджетним кодексом України, «Положенням
про бухгалтерську службу» й іншими нормативно-правовими актами.
Усі робочі місця комп’ютеризовано на 100%, у роботі
використовується ліцензійне програмне забезпечення.
Трудова дисципліна в академії забезпечується методами переконання,
виховання, заохочення і створенням необхідних організаційних та
економічних умов для нормальної роботи співробітників. За сумлінне
ставлення до роботи, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної
науки, впровадження в навчальний процес новітніх технологій, виховання

студентської молоді в дусі відданості справі, патріотизму, гуманізму,
доброти і справедливості працівники академії у 2017 році отримали
відповідні відзнаки.
Стосовно окремих працівників, які допустили порушення трудової
дисципліни, застосовуються засоби правового впливу. За 2016/17 рр. одному
працівнику (завідувач гуртожитку) оголошено догану.
Управління академії здійснюється на основі принципів автономії та
самоврядування, розмежування прав, повноважень і відповідальності МОЗ,
керівництва академії та її структурних підрозділів.
3.24. Проведення заходів щодо створення в кожному структурному
підрозділі закладу умов праці відповідно до правил і норм охорони праці,
протипожежного захисту, санітарних і протиепідемічних правил
1. З метою регулювання відносин між адміністрацією і працівниками в
галузі реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне
забезпечення, інші пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах
праці була проведена чергова атестація робочих місць зі шкідливими
умовами праці, мета якої – комплексна оцінка всіх факторів виробничого
середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність
працівників у процесі трудової діяльності.
2. За підготовленими академією документами у квітні 2017 року
Територіальним управлінням Держпраці в Полтавській області продовжено
до 2022 року строк дії Дозволу №131.12.53-80.30.0 на виконання робіт
підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки.
3. Розроблені та затверджені інструкції й інші акти з охорони праці, що
діють у межах структурних підрозділів та встановлюють правила виконання
робіт і поведінки на території академії, в навчальних приміщеннях, робочих
місцях, зокрема 105 інструкцій, та продовжено дію 542 інструкцій з охорони
праці, термін дії яких закінчився.
4. Проведено розслідування 34 (2016 – 25) випадків невиробничого
травматизму та оформлено відповідні акти за формою НТ.
5. Фактів виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій у
академії не зареєстровано.
6. Проведений обов’язковий медичний огляд працівників академії
категорії «А», робота яких пов’язана з дією іонізуючого випромінювання та
працівників
академії, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими
чи
небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба в професійному
доборі.
7. Згідно з п.5.5 «Типового положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці» в навчальних центрах м. Полтави
пройшли спеціальне навчання та перевірку знань посадові особи і
спеціалісти, задіяні на роботах підвищеної небезпеки. Загальна кількість осіб
– 181.

8. Проведена перевірка стану охорони праці спортивно-оздоровчого
табору «Диканська дубрава» до роботи в літній період 2017 року.
9. Проведено лабораторні дослідження оцінки технічного стану
виробничого обладнання й устаткування (чергові вимірювання опору
розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей
устаткування; перевірка ізоляції силових і освітлювальних проводів;
перевірка повного опору петлі фаза-нуль).
10. Перевірено стан охорони праці, пожежної безпеки і виконання раніше
виданих приписів у 26 структурних підрозділах академії.
11. З метою забезпечення пожежної безпеки академії у 2017 році
проведені
237 вступних інструктажів із правил пожежної безпеки.
3.25. Дотримання Закону України «Про захист персональних
даних»
1. Збір персональних даних працівників академії проводиться за їхньої
письмової згоди для забезпечення реалізації соціально-трудових відносин у
сфері управління людськими ресурсами, адміністративно-правових відносин
і бухгалтерського обліку.
2. Обробка персональних даних не допускається без згоди працівників
академії, крім випадків, визначених законом, та проводиться лише у сфері
трудових правовідносин із забезпеченням відповідного захисту.
3. Співробітники, які працюють із базами персональних даних,
надають письмові зобов’язання не допускати розголошення в будь-який
спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у
зв’язку з виконанням професійних обов’язків.
3.26. Виконання планів соціального розвитку колективу
Колективний договір на 2015-2018 рр. між адміністрацією і
профспілковим комітетом ВДНЗУ «УМСА» був укладений відповідно до
Закону України від 1 липня 1993 року № 3356-XII «Про колективні договори
і угоди» зі змінами та доповненнями, «Галузевої угоди», Закону України від
1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», Закону України від 24
березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці», Закону України від 16
жовтня 2012 року № 5458 «Про внесення змін до деяких законів України
щодо визначення сторін колективних переговорів», інших законодавчих актів
України і Статуту ВДНЗУ «УМСА».
Чинний колективний договір прийнято на загальних зборах трудового
колективу академії 12 травня 2015 р., його дія передбачена на 2015-2018
роки. Колективний договір дає право на: розвиток наукових досліджень,
навчально-методичної та лікувально-консультативної діяльності; підвищення
відповідальності за виконання службових обов’язків; забезпечення належних
умов і охорони праці; профілактику виробничого травматизму і
профзахворювань, оздоровлення співробітників і студентів; надання
матеріальної

та грошової допомоги малозабезпеченим категоріям співробітників
(інвалідам, сиротам); ушанування пам’яті ветеранів війни; проведення
патріотичного виховання, культурно-масових, спортивно-оздоровчих заходів.
Адміністрація і профком постійно вирішують питання соціального
захисту і матеріальної підтримки працівників академії.
Робота культурно-масової комісії профкому спільно з відділом
культурно-освітньої діяльності спрямована на естетичне виховання
студентської молоді, на сприяння процесам становлення і розвитку
української національної культури і культур народів, представники яких
навчаються в академії.
Відділ культурно-освітньої діяльності об’єднує 20 колективів
художньої самодіяльності, 5 із яких мають звання «народний аматорський».
Усі творчі колективи є активними учасниками культурних заходів, які
відбуваються в академії.
У травні 2017 року колективи академії взяли участь у ХІ обласному
мистецькому фестивалі-конкурсі колективів закладів працівників охорони
здоров′я «Душі криниця», де отримали: І місце - ансамбль народного танцю
співробітників «Візерунки», ІІІ місце - народний хор «Криниця». У червні
ансамбль народного танцю співробітників «Візерунки» здобув І місце на
міжнародному мистецькому фестивалі «Вандерленд» (Грузія).
На міжнародному телефестивалі «Мистецтва обрії безкраї 2017»
колективи академії отримали:
- народний аматорський вокальний ансамбль «Мальви» - Гран-прі;
- хореографічний колектив «Мілльор» - Гран-прі в хореографічному
жанрі;
- народний аматорський вокальний ансамбль «Пліка вокаліз» - І місце;
- народний аматорський ансамбль «Орхідея» - І місце в хореографічному
жанрі;
- народний хор «Криниця» - І місце;
- ансамбль народного танцю співробітників «Візерунки» - І місце.
Співробітники академії та студенти активно займаються різними
видами спорту. Співробітники академії взяли участь у ХІV Спартакіаді
Полтавщини «Бадьорість і здоров’я» серед професорсько-викладацького
складу ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та зайняли призові місця: шахи – 2
місце; шашки – 1 місце жінки; настільний теніс – 1 місце жінки, 3 місце
чоловіки; великий теніс – 1 місце; волейбол – 1 місце; футзал – 2 місце;
більярд – 2 місце.
На ХІV обласній галузевій Спартакіаді серед команд
працівників закладів охорони здоров’я: волейбол - 1 місце; настільний теніс –
1 місце жінки; міні-футбол – 5 місце.
Традиційно для ветеранів Другої світової війни проводяться вечори
вшанування, святкові вогники, концерти, зустрічі за круглим столом. В
академії працюють 2 ліквідатори аварії на ЧАЕС І і ІІ категорій, які також
користуються соціальними пільгами і компенсаціями. В академії
функціонують 2 садові кооперативи загальною площею 10 га, що достатньою
мірою задовольняє соціальні потреби сімей.

На квартирному обліку в академії перебувають 13 співробітників, із
них 2 пільговики. Усі вони внесені до Єдиного державного реєстру громадян,
які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному
обліку.
За звітний період співробітники отримали:
 матеріальну допомогу на оздоровлення викладачів – 3 004 338,00
грн;
 матеріальну допомогу іншим категоріям співробітників – 501 236,00
грн;
 премію до ювілейних дат – 153 109,00 грн;
 премію до професійних свят – 2 174 638,00 грн;
 одноразову допомогу випускникам-сиротам – 103 560,00 грн;
 допомогу дітям-сиротам на харчування – 660 998,00 грн;
 допомогу дітям-сиротам на придбання одягу – 59 157,00 грн;
 допомогу дітям-сиротам на придбання літератури – 132 000,00 грн;
 грошову допомогу по лінії профкому – 318 164,00 грн;
– допомога дітям-сиротам щорічна – 24 200,00 грн;
– на проведення культурно-масової роботи – 315 006,00 грн (в тому
числі 32 000,00 грн на новорічні подарунки для дітей співробітників);
– на проведення спортивних заходів – 10 000,00 грн.
У спортивно-оздоровчому таборі «Диканська дубрава» було
оздоровлено 35 осіб (2016 р. – 70 осіб).
Щорічно співробітники, які працюють у шкідливих умовах праці,
отримують доплати, компенсації в розмірі 8% – 24%. Співробітники, які
працюють у шкідливих умовах праці, забезпечені:
 миючими засобами – 43 239,00 грн;
 видано молоком – 131 190,00 грн. (106 осіб);
 навчання з питань ОП – 52 954,00 грн;
Всього на суму: 227 383,00 грн.
За 2017 рік отримано 946 лікарняних листів, оплата склала:
 за рахунок підприємства 3106 дні – 592 610,00 грн;
за рахунок Фонду соціального страхування:
 загальне захворювання 5243 дні – 973 869,00 грн;
 по догляду за хворою дитиною 572 дні – 90 129,00 грн;
 по вагітності та пологах 2478 дні – 333 772,00 грн;
 допомога на поховання – 6 300,00 грн.
За звітний період отримано 20 путівок в дитячі оздоровчі табори, сума
доплати від профкому склала - 16 014,00 грн.
Адміністрація і профспілковий комітет забезпечують можливість
студентам-сиротам безкоштовно оздоровитися в спортивному таборі
«Диканська дубрава».
Одне з головних завдань профспілки - це соціальна забезпеченість і
захист. За звітний період 53 студенти отримали грошову допомогу на
оздоровлення після хвороби на загальну суму 15900 грн. До новорічних і

різдвяних свят закуплено 30 подарунків для дітей
студентів-членів
профспілки на загальну суму 2891,00 грн.
Щорічний академічний конкурс «Містер УМСА 2017», який своєю
метою мав благодійний намір, зібрав кошти на закупівлю медикаментів для
онкогематологічного відділення Полтавської міської дитячої клінічної
лікарні на суму 10 тис. 623 грн.
На проведення акції «Пригоди лікаря Айболита» в дитячому будинку
були придбані канцтовари та іграшки на суму 325 грн.
Активну участь у зборі речей і канцтоварів для дитячої творчості взяли
студенти медичних факультетів №1 і №2. Кошти, витрачені на захід (654
грн.), передані вихованцям дитячого будинку.
3.27. Забезпечення дієвої роботи студентського наукового
товариства і Ради молодих учених вищого навчального закладу
Студентське наукове товариство академії входить до Ukrainian medical
students association - офіційного представника International Federation of
Medical Students' Associations (IFMSA).
Кількість студентських наукових гуртків у академії – 46.
У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із
природничих, технічних і гуманітарних наук МОН України взяли участь 17
студентів, із яких 4 стали переможцями (отримали дипломи ІІ-ІІІ ступенів із
клінічної медицини;
профілактичної медицини;
клінічної та
фундаментальної медицини; стоматології, фармакології (англійською
мовою).
У Всеукраїнських наукових конференціях взяли участь 42 студенти, з
яких 22 стали переможцями (отримали дипломи І-ІІІ ступенів).
Проведена 73
Всеукраїнська студентська наукова конференція
«Погляд майбутніх лікарів на сучасну медицину» (30 березня  1 квітня
2017), на яку було подано 210 студентських наукових робіт, із них 150
усних доповідей, 31 публікацій тез і 29 робіт від учасників з інших ВНЗ
України.
Під час конференції викладачами академії було продемонстровано 13
майстер-класів із теоретичних і клінічних дисциплін.
Студентка 6 курсу медичного факультету №1 Данильченко Валерія
Едуардівна представлена на отримання премії «Лауреата НАМН та Асоціації
працівників медичних вузів України для студентів вищих навчальних
закладів» у 2017 році.
З метою забезпечення дієвої роботи Ради молодих учених за звітний
період виконано такі заходи:
- освітній семінар (англійською мовою) за участі Фулбрайтівського
стипендіата Isabel Meigs (США) “5-paragraph essay: effective writing tips”
(Поради з ефективного написання ділових текстів) (19 квітня 2017 р.);
- з метою мотивації молоді до наукових досліджень на виконання
положень «Концепції розвитку наукових досліджень у академії» відкриті

лекції прочитали провідні науковці академії, професори (Кайдашев І. П.,
Шерстюк О.О., Аветіков Д. С., Петрушанко Т. О.);
- конкурс наукових праць молодих учених, присвячений Дню науки
(20.05.2017 р.). Переможцями конкурсу визначено такі роботи: Воронкова
Г.В. «Зміни біохімічних показників ротової рідини в пацієнтів, які
знаходяться на ортодонтичному лікуванні брекет-системою» (кафедра
ортодонтії); Лисанець Ю.В., Гаврильєва К. Г. «Medical neologisms in the
British mass media discourse» (кафедра іноземних мов з латинською мовою та
медичною термінологією);
- Всеукраїнська наукова конференція молодих учених “Медична наука
в практику охорони здоров’я” (17 листопада 2017 року). Заявлених усних
доповідей – 70. Кількість присутніх на секційних засіданнях – 256 осіб.
Заслухано 29 доповідей. Узяли участь молоді вчені з Києва, Тернополя,
Вінниці, Чернівців, Дніпра, Харкова, Львова, Запоріжжя.
3.28. Виконання програми виховної роботи в закладі
Виховна робота академії здійснюється на основі Національної
доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Закону України «Про
Вищу освіту», «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016-2020 роки», затвердженої Указом Президента України №
580/2015 від 13 жовтня 2015 року, «Концепції національного виховання
студентської молоді» МОН України, наказу Міністерства охорони здоров’я
України № 687 від 27.11.2008 року «Про покращення виховної роботи у
вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і
закладах охорони здоров’я», Статуту ВДНЗУ «УМСА» та інших
нормативних документів Міністерства освіти і науки та Міністерства
охорони здоров’я України.
Студенти академії та медичного коледжу взяли участь у обласному
військово-патріотичному Вишколі допризивної молоді «Захисник України»,
проведеному до
Дня захисника України, та обласному військовопатріотичному проекті «Жіночий батальйон». На базі Тернопільського
медичного університету збірна команда академії посіла друге місце у
воєнно-патріотичній всеукраїнській грі «Олімп-2017». Збірна академії взяла
участь у щорічному регіональному заході з військово-патріотичного
виховання «Заграва», де здобула п’яте командне місце.
На виконання Указу Президента України від 30.09.2017 № 300/2017
щодо відзначення Дня Гідності та Свободи, листа прем’єр-міністра України
№ 296/ 3/1-17
від 27.01.2017 щодо відзначення Дня українського
добровольця та «Плану заходів із підготовки та відзначення у 2017 році Дня
захисника України» в академії проведені відповідні волонтерські, патріотичні
та заходи громадського спрямування: урок пам’яті за участі ветерана АТО,
учасника Ілловайського котла, бійця 92 батальйону Національної гвардії
України Довженка Валерія та меморіальні години, присвячені пам’яті героямедика Ігоря Зінича, який загинув 20 січня в 2015 року в терміналі

Донецького аеропорту, виконуючи свій професійний обов’язок, рятуючи
поранених.
На виконання Закону України «Про протидію торгівлі людьми»,
Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020
року, листа Міністерства соціальної політики України від 30.08.2017 року №
6778/0/01-24 «Щодо питання
протидії торгівлі людьми» проводиться
тематична робота в академічних групах. Особливу увагу звертаємо на
студентів-переселенців з окупованого Криму та території АТО, яким
надається психологічна і соціальна
підтримка. В академії проведені
методологічний
семінар cпівробітників Центру освітньо-виховної та
гуманітарної роботи з молоддю академії за результатами анкетування серед
студентів академії «Що вам відомо про торгівлю людьми?»
На виконання Указу Президента України від 21 лютого 2017 року
№43/2017 № «Про концепцію вдосконалення інформування громадськості з
питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року № 308р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації «Концепції
вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України на 2017 рік» і розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2017 р. №429-р «Про затвердження плану заходів з відзначення
у 2017 році 20-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство між
Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору» в академії
проведені лекторій «Україна і НАТО: історія та сьогодення», інформаційновиховні години в академічних групах «Український вибір - євроатлантична
інтеграція» та тематична виставка в центральній читальній залі академії
«Український вибір – НАТО».
Структура студентського самоврядування академії
побудована
відповідно до ст. 40 Закону України «Про вищу освіту», Статуту академії та
«Положення про студентське самоврядування академії». У напрямі захисту
прав та інтересів студентів Студентський парламент постійно організовує
зустрічі з ректором академії, де вирішуються нагальні питання студентів.
Постійно діють скриньки для анонімного звернення студентів «Скринька
довіри», щотижня голова Студентського парламенту порушує актуальні
питання на особистому прийомі в ректора. Ведеться активна співпраця з
виконавчим комітетом управління в справах сім’ї та молоді Полтавської
обласної ради і виконавчим комітетом у справах сім’ї, молоді та спорту
Полтавської міської ради та з Радою представників студентського
самоврядування при МОЗ України.
У жовтні 2017 року відбулися вибори голови студентського
парламенту. У голосуванні взяли участь 256 осіб (5% загального контингенту
студентів). За результатами голосування на посаду голови була обрана
Соколова Даниїла (60% голосів).
Представники Студентського парламенту стали активними учасниками
Першої Національної наради з лідерами студентського руху «Якість освіти з
імунізації. Медична реформа та студентство», ініціатором якої став Дитячий

фонд ООН (ЮНІСЕФ) Україна. Цікавою була зустріч із заступником
директора Інституту розвитку міст Перетятьком П.І. та ознайомлення з
проектом і додатком modalyzer.
Активісти взяли участь у обговоренні проекту «Про внесення змін до
Закону України «Про вищу освіту», студентка Олена Перчик обрана членом
робочої групи комісії при МОН України.
На базі Студентського парламенту працює волонтерський центр «У
ритмі молоді». Протягом лютого-березеня 2017 року волонтери відвідували
Полтавський обласний центр служби здачі крові для добровільної здачі крові
на підтримку Всеукраїнської акції донорства крові. На ХІ благодійному
студентському балу «Допомогти так легко» всі зібрані кошти були
перераховані на лікування трирічного пацієнта Б. онкогематологічного
відділення дитячої міської клінічної лікарні. Проведений щорічний
соціальний проект «Врятуй життя ближнього», ініціаторами й
організаторами якого стали відділ у справах сім’ї та
молоді Полтавської облдержадміністрації, Студентський парламент академії,
ініціативна група третього набору молодіжного проекту «Школа місцевого
та студентського самоврядування «Лідер майбутнього».
Проведений традиційний благодійний танцювальний фестиваль «Танці
з викладачами 2017», на якому було зібрано 4000 грн на лікування пацієнтів
відділення онкогематології дитячої міської клінічної лікарні. Проведено
благодійний ярмарок і третій сезон пісенного фестивалю «Голос Академії»,
участь у якому взяли не лише студенти, а й викладачі та адміністрація
академії. Захід мав благодійну спрямованість. На лікування мами нашої
студентки було зібрано 5100 грн. За підтримки і сприяння ректора академії
Ждана В. М. було проведено академічний конкурс краси «Міс УМСА 2017». Благодійний захід зібрав близько 10000 грн.
Редакційний відділ парламенту продовжив випускати студентську
газету «Пора по парах» у електронному і друкованому варіантах. У стінах
академії працюють телебачення і радіо «УМСА».
Студентська профспілка організовує роботу за такими напрямами:
громадське, патріотичне виховання; соціальний захист, становлення
соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;
формування здорового способу життя. Станом на 01.12.2017 року на обліку в
профспілковій організації перебувають 1357 осіб.
Протягом року проведені соціально-просвітницькі заходи:
– до Дня боротьби з туберкульозом (тренінги, лекції для учнів і
студентів навчальних закладів міста І-ІІ рівнів акредитації) спільно з
Полтавським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
– міський санітарно-просвітницький захід «Переможемо інсульт
разом»;
– міський санітарно-просвітницький захід до Дня боротьби з раком
молочної залози.
На виконання програми піклування про онкохворих дітей і дітей із
вадами розвитку реалізовані проекти:

– «З любов’ю в серці, з вірою в душі»;
– свято для дітей онкогематологічного відділення ПМКЛ «Святий
Миколай, до нас завітай!»;
– Великодне свято для
дітей з особливими потребами Центру
соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
Проведена просвітницька робота в «Європейському містечку» на
Театральній площі за соціально-просвітницьким проектом «Здорове
харчування як складова здорового способу життя», адресованим учням
технікумів, коледжів і професійно-технічних навчальних закладів міста.
За кошти благодійників придбано і передано онкогематологічному
відділенню ПДКЛ пральну машину вартістю 13,5 тис. грн., ігрові
конструкутори «LEGO» на суму 11 тис. грн., іграшки і набори для творчості,
солодощі на суму 10 тис. грн. та медикаменти на суму 4,3 тис. грн.
Протягом року волонтери адресно здають кров для відділення
передчасно народжених і патології новонароджених дітей, залучають до
донорства жителів міста. Понад 595 студентів і співробітників академії є
активними донорами крові.
У листопаді вперше в історії академії було проведено Міжнародний
телевізійний фестиваль-конкурс «Мистецтва обрії безкраї», присвячений
275- річчю з дня народження основоположника вітчизняної акушерськопедіатричної служби Нестора Максимовича Максимовича-Амбодика. У
заході взяли участь 7 художніх колективів, 5 із яких мають звання народного
аматорського. Отримано два Гран-прі та п’ять дипломів першого ступеня.
Творчі колективи є постійними учасниками всіх заходів академії, часто
запрошуються Управлінням культури до участі в міських та обласних
мистецьких святах і беруть активну участь у міжнародних та Всеукраїнських
фестивалях і конкурсах: на 7 міжнародних фестивалях-конкурсах отримано
17 дипломів; на 3 Всеукраїнських фестивалях-конкурсах – 4 дипломи; на 2
регіональних фестивалях-конкурсах - 18 дипломів.
За звітний період придбані сценічні костюми на загальну суму 82000
грн. У балетному класі проведений ремонт.
В академії працюють 20 груп спортивної майстерності для студентів, у
яких займаються близько 500 осіб.
Академія вже кілька років має свої сторінки в соціальних мережах.
Особливістю цього напряму роботи у 2017 році стала заборона російських
«Одноклассников» і «ВКонтакте». Відтік стався на користь «Фейсбуку». Це
потужний ресурс, який ми не можемо залишати поза увагою: ним
послуговуються всі наші студенти.
3.29. Забезпечення повного впровадження української мови в
навчальний процес
Задля забезпечення повного впровадження української мови в
навчально-виховний
процес відповідну
діяльність здійснює кафедра
українознавства та гуманітарної підготовки.

1. Предмет «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
викладається за чинною програмою для студентів І курсу всіх факультетів і
для клінічних ординаторів.
2. Предмет «Іноземна мова (українська)» викладається для студентів І
курсу англомовної форми навчання.
3. Предмет «Українська мова як мова спілкування» викладається для
студентів-іноземців ІІ курсу всіх форм навчання.
4. Авторський колектив викладачів кафедри українознавства та
гуманітарної підготовки ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна
академія» Лещенко Т.О., Шарбенко Т. В., Юфименко В. Г. став лауреатом
обласної премії імені І.П.Котляревського в номінації «Подія року» за
навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України
«Українська мова в медицині» і посів І місце у ХVІІІ
Загальнонаціональному конкурсі «Українська мова - мова єднання» в
номінації «Квітни, мово наша рідна!»
5. З метою забезпечення повного впровадження української мови
триває робота кафедри над ініціативною НДР «Медичний дискурс у
парадигмі сучасності: лінгвістичний, лінгводидактичний і соціокультурний
аспекти» (№ реєстрації 0116U003820). У 2017 році видано навчальний
посібник «Українська
мова в медицині» (ДУ «ЦМК з ВМО МОЗ України»), опубліковано 6
статей, де викладені результати апробації продуктивних технологій навчання
української мови в медичному виші, висвітлюються актуальні питання
внормованості стоматологічної терміносистеми.
6.Під керівництвом викладачів кафедри студенти академії у 2017 році
досягли високих успіхів на обласних етапах головних мовно-літературних
конкурсів:
VIІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка (Всеукраїнський етап) (1
призове місце).
VIІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка (обласний етап) (3 призових
місця).
7.Кафедра регулярно займається діяльністю з мовно-патріотичного
виховання студентської молоді.
У Всеукраїнському конкурсі учнівської та студентської творчості
«Змагаймося за нове життя!» (Леся Українка) студентка Ворчак Ярослава І
курсу стоматологічного факультету здобула ІІІ місце в номінації «Твір».
8. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки виявила й
організувала творчо обдарованих студентів для участі в ІХ щорічному
літературному конкурсі на здобуття премії імені М.В. Гоголя серед
учнівської та студентської молоді м. Полтави (квітень 2017). Учасниця
кафедрального літературного об’єднання «Сонячне сплетення» (керівник –
зав. каф. Т.О. Лещенко), студентка 25 групи ІІ курсу медичного факультету
№2 Ворчак Ярослава отримала диплом ІІІ ступеня.

– З нагоди 203 річниці від дня народження Т.Г.Шевченка кафедра
українознавства та гуманітарної підготовки традиційно провела
студентські читання факультету підготовки іноземних студентів, які
прочитали «Заповіт» Т.Г. Шевченка своїми рідними мовами.
– До Дня української мови та писемності (9 листопада 2017 р.) студенти,
професорсько-викладацький склад та колективи відділів ВДНЗ України
«УМСА» долучилися до написання XVІІ Всеукраїнського Диктанту
національної єдності.
– До Дня української мови та писемності кафедра провела літературнотворчий вечір «Ну що б, здавалося, слова…», в якому взяли активну
участь вітчизняні й іноземні студенти.
– 8 вересня, до Міжнародного дня грамотності, кафедра українознавства
та гуманітарної підготовки провела акцію «Знаю українську». Зі
студентами-першокурсниками викладачі провели тестування на знання
державної мови.
– До
річниці від дня народження Івана Петровича Котляревського
кафедра провела традиційний культурно-мистецький захід «Дорогами
Івана Котляревського» (вересень 2017 р.). До заходу долучилися й
іноземні студенти академії.
– Мовно-літературні заходи з вітчизняними й іноземними
студентами кафедра провела з нагоди: (Всесвітнього дня поезії (21 березня
2017), Всесвітнього дня книги та авторського права
(квітень 2017),
Всеукраїнського дня
вишиванки (травень 2017), 100 років з дня народження Михайла Івасюка
(листопад 2017), 125 років з дня народження Миколи Куліша
(листопад
2017), 140 років з дня народження Миколи Леонтовича (грудень 2017).
Інформація про всі ці заходи розміщена в Інтернеті на сайтах
академії та в газеті «Трибуна лікаря».
3.30. Забезпечення покращення викладання іноземної мови в
навчальному закладі
У рамках виконання ініціативної НДР «Удосконалення змісту та
засобів навчання іноземної і латинської мов у вищих медичних навчальних
закладах IV рівня акредитації» (державний реєстраційний номер
0115U001113) підготовлено національний підручник Lingua Latina ad usum
stomatologiae studentium = The Latin language for student of Dentistry =
Латинська мова для англомовних студентів-стоматологів: підручник для мед.
ун-тів, інст., акад. / за ред. О.М. Бєляєвої. – К. : ВСВ «Медицина», 2018. – 488
с. і підручник English for Professional Purposes: Medicine=Англійська мова за
професійним спрямуванням: Медицина: підручник для мед. ун-тів, інст.,
акад. / О.О. Пісоцька, І.В. Знаменська, В.Г. Костенко, О.М. Бєляєва. – К.:
ВСВ «Медицина», 2018. – 368 с. (МОЗ України).

Протестовано 25 науково-педагогічних працівників, які перебувають у
резерві на проведення навчального процесу зі студентами англомовної
форми навчання, відібрано 14 осіб, які продемонстрували належний рівень
знань з англійської мови, з ними тричі за тиждень проводяться заняття.
Закуплено інтерактивну програму «Нібелунг» і створено базу завдань
для навчання латинської та іноземних (англійської і німецької) мов.
Триває співпраця з британським лектором Ентоні Робінсоном,
сертифікованим викладачем англійської мови як іноземної CELTA
(Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages).
3.31. Забезпечення додержання умов колективного договору та
правил внутрішнього розпорядку закладу
При прийнятті на роботу працівники ознайомлюються під підпис із
«Правилами внутрішнього трудового розпорядку», умовами праці,
посадовою інструкцією.
За особливі трудові заслуги подання на працівників направляються в
органи місцевого самоврядування та у вищі органи для заохочення,
нагородження почесними грамотами, орденами, медалями, нагрудними
знаками і присвоєння почесних звань.
При прийнятті на роботу кожен працівник ознайомлюється з
посадовою інструкцією і правилами внутрішнього трудового розпорядку
академії, проходить інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки.
Науково-педагогічні працівники академії приймаються на роботу на
конкурсній основі відповідно до «Положення про обрання та прийняття на
роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV
рівнів акредитації». За 2017 рік навчальний рік обрано за конкурсом та
укладено контракти зі 174 науково-педагогічними працівниками. На
конкурсній основі на посади науково-педагогічних працівників прийнято 63
особи.
З усіма науково-педагогічними працівниками укладаються контракти.
Забезпечується дотримання законодавства щодо рівності прав та
можливостей жінок і чоловіків у професійній діяльності та реалізації рівних
можливостей у науковій діяльності.
3.32. Діяльність закладу відповідно до Статуту і вимог
законодавства
Відповідно до Статуту академія здійснює такі види діяльності:
 підготовка згідно з державним замовленням і договірними
зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців за ступенями освіти
„молодший спеціаліст”, „магістр”, „доктор філософії”, „доктор наук”;
 підготовка іноземних громадян до вступу та навчання у вищих
навчальних закладах;
 підготовка в інтернатурі, клінічній ординатурі вітчизняних та
іноземних громадян;
 навчання вітчизняних студентів за програмою підготовки офіцерів
медичної служби запасу;

 спеціалізація, перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування
медичних і фармацевтичних кадрів;
 медична практика згідно з отриманою ліцензією;
 науково-дослідна робота.
Протягом звітного періоду діяльність академії організовувалася
відповідно до Статуту і вимог законодавства. Уживалися заходи щодо
забезпечення захисту академії та виконання вимог чинного законодавства
України, в тому числі положень Закону України “Про вищу освіту”.
3.33. Виконання щорічного індивідуального плану, затвердженого
Міністерством охорони здоров’я
На підставі укладеного з МОЗ України контракту був розроблений і
затверджений в установленому порядку індивідуальний план на 2017 рік.
Станом на 01.01.2018 р. усі пункти вищезазначеного плану виконано.
3.34. Своєчасний щорічний звіт за результатами діяльності,
передбаченими Контрактом, а за вимогою Міністерства – достроковий
Згідно з цим пунктом контракту був своєчасно підготовлений і
надісланий до Міністерства охорони здоров'я України звіт про виконання
умов договору за 2017 рік.
3.35. Щорічний звіт перед конференцією трудового колективу
закладу з питань, що належать до її компетенції як органу громадського
самоврядування
На конференції трудового колективу, яка відбулася 20 грудня 2017
року (протокол №4), були представлені й обговорені результати діяльності
академії у 2017 р., зокрема і питання, включені до умов контракту.

3.36. Забезпечення
укладання
колективного
договору
за
погодженням із Міністерством і виконання його вимог
Адміністрація і профспілковий комітет у повному обсязі виконали
поставлені завдання згідно з умовами колективного договору. Адміністрації
та профкому в подальшій роботі необхідно звернути увагу на:
- виконання співробітниками правил внутрішнього розпорядку;
- зменшення побутового травматизму, дотримання правил техніки
безпеки й охорони праці шляхом роз’яснювальної роботи при прийнятті на
роботу, на конференціях і зборах;
- своєчасне забезпечення контингенту працюючих у шкідливих умовах
засобами індивідуального захисту;
- комісії із соціального страхування, відділу кадрів, профкому
організовувати щорічний диспансерний огляд, визначити категорії
співробітників із подальшим аналізом захворюваності, вирішенням питання
стаціонарного,
амбулаторного
лікування
і
санаторно-курортного
оздоровлення;
- своєчасно регулювати питання забезпечення дієтичним харчуванням
співробітників і студентів, контролювати виконання санітарно-гігієнічних
норм пунктами харчування академії;
- контролювати стан виконання умов колективного договору,
забезпечити перегляд, доповнення й обговорення на зборах трудового
колективу.
3.37. Забезпечення охорони праці, дотримання законності та
порядку
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів
про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та
інших нормативно-правових актів у ВДНЗУ «УМСА» впроваджена і діє
система управління охороною праці.
Ректор академії, перший проректор, начальник відділу охорони праці,
заступник ректора з АГР і працівник відділу охорони праці відповідно до
чинних нормативно-правових актів з охорони праці проходять у
встановленому порядку (1 раз за 3 роки) повторне навчання і перевірку знань
з питань охорони праці в Головному навчально-методичному центрі
Держпраці в м. Києві.
З метою регулювання відносин між адміністрацією і працівниками в
галузі реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне
забезпечення, інші пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах
праці була проведена чергова атестація робочих місць зі шкідливими
умовами праці, мета якої – комплексна оцінка всіх факторів виробничого
середовища та трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність
працівників у процесі трудової діяльності.

В академії діє відділ охорони праці, який підпорядковується ректору
академії та здійснює контроль за виконанням і додержанням вимог
нормативно-правових актів з питань охорони праці на робочих місцях.
У колективному договорі врегульовані питання забезпечення
працівників академії соціальними гарантіями в галузі охорони праці на рівні
чинного законодавства.
Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону
праці в академії здійснює профспілковий комітет академії.
Працівники академії забезпечуються спецодягом, іншими засобами
індивідуального захисту, мийними і знезаражувальними засобами.
Працівники академії направляються та проходять обов’язковий
медичний огляд під час прийняття на роботу, а також обов’язковий
періодичний медичний огляд згідно зі встановленими термінами.
Працівники академії під час прийняття на роботу проходять
інструктажі, навчання і перевірку знань з питань охорони праці, надання
домедичної допомоги потерпілим при нещасних випадках, а також правил
поведінки в разі виникнення аварії.
Працівники академії, зайняті на роботах підвищеної небезпеки або там,
де є потреба в професійному доборі, щорічно проходять за рахунок академії
спеціальне навчання і перевірку знань.
Роботи підвищеної небезпеки та експлуатація устаткування підвищеної
небезпеки в академії проводяться згідно з Дозволом №131.12.53-80.30.0
Територіального управління Держгірпромнагляду в Полтавській області,
чинним до 03.04.2022 року.
3.38. Дотримання граничних сум витрат на придбання автомобілів,
меблів, іншого обладнання, устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів,
які затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 №332,
та забезпечення виконання п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від
29.11.2006 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо
посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного
майна і фінансових ресурсів», зокрема:
установити, що підставою для розгляду питання про відповідність
займаній посаді керівників або розірвання контракту з керівниками суб'єктів
господарювання державного сектора економіки є недотримання ними
фінансового та бюджетного законодавства, а також незабезпечення виконання
в установлені строки законних вимог органів, яким надано право здійснення
фінансового контролю

В академії затверджено «План заходів, спрямованих на запобігання
корупції», більшість яких виконуються на постійній основі. Проводиться
контроль за своєчасним декларуванням доходів працівниками, на яких
Законом України «Про запобігання корупції» покладено такий обов’язок.
Протягом 2017 року діяла розроблена і впроваджена «Антикорупційна
програма заходів». Забезпечено доступ до публічної інформації щодо роботи
із запобігання корупції на офіційному сайті Академії.

3.39. Дотримання вимог, визначених у ст. 32 Закону України «Про
вищу освіту»
Протягом звітного періоду у своїй роботі дотримувались основних
положень ст. 32 Закону України «Про вищу освіту» та змінами до нього.
Свою
діяльність проводили за відповідними принципами: автономії та
самоврядування; розмежування прав, повноважень і відповідальності
засновника державних органів та органів місцевого самоврядування, до
сфери управління яких належить академія, органів управління закладу вищої
освіти та його структурних підрозділів; поєднання колегіальних і
єдиноначальних засад; незалежності від політичних партій, громадських і
релігійних організацій. Також використовували права, надані ВНЗ п.2 ст. 32
цього закону, зокрема:
– розробляти і реалізовувати освітні (наукові) програми в межах
ліцензованої спеціальності;
– самостійно визначати форми навчання і форми організації освітнього
процесу;
– обирати типи програм підготовки магістрів, що передбачені
Міжнародною стандартною класифікацією освіти;
– приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та
інших працівників;
– формувати і затверджувати власний штатний розпис відповідно до
законодавства. При зменшенні чисельності осіб, які навчаються за кожною
освітньою програмою, в межах 20 відсотків чисельності, визначеної на
початок навчання за цією програмою, штатна чисельність науковопедагогічних працівників не скорочується;
– приймати остаточне рішення щодо визнання, в тому числі
встановлення еквівалентності, здобутих у іноземних закладах вищої освіти
ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань
доцента, професора під час зарахування та навчання та/або на посаду
наукового чи наукового-педагогічного працівника;
– запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, мистецьких,
науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього
процесу;
– надавати додаткові освітні й інші послуги відповідно до
законодавства;
– самостійно розробляти і запроваджувати власні програми освітньої,
мистецької, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
– самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їхній зміст і
програми навчальних дисциплін;
– присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які
відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після
завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;
– приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів
акредитованими спеціалізованими вченими радами;

– утворювати, реорганізовувати і ліквідовувати свої структурні
підрозділи;
– провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники,
навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну
базу;
– провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з
навчальними закладами, науковими установами й іншими юридичними
особами;
– розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-наукововиробничі підрозділи в установах і організаціях;
– брати участь у роботі міжнародних організацій;
– запроваджувати власну символіку й атрибутику;
– встановлювати власні форми морального і матеріального заохочення
учасників освітнього процесу;
– звертатися з ініціативою до органів, які здійснюють управління у
сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових
нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у
роботі над проектами;
– провадити фінансово-господарську й іншу діяльність відповідно до
законодавства і статуту академії;
– розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання
платних послуг;
– відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;
– здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
Виконуючи зобов’язання, покладені на вищі навчальні заклади п.3 ст.
32, вживали заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних
новітніх технологій, щодо запобігання і виявлення академічного плагіату в
наукових роботах науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і
здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної
відповідальності; використовували внутрішню систему забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти; створювали необхідні умови для
здобуття вищої освіти особам з особливими освітніми потребами;
оприлюднювали на офіційному веб-сайті та інформаційних стендах
інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань.
Нині колектив академії працює над вирішенням таких
першочергових завдань:
− розширити застосування інтернет-ресурсів та ІТ-технологій у
роботі академії;
− забезпечити якіснішу підготовку студентів та лікарів-інтернів до
іспитів «Крок 1», «Крок 2», «Крок 3»;
− спрямовувати роботу науковців академії щодо створення сучасних
підручників та посібників, активно висвітлювати свою діяльність
у журналах, які входять до наукометричних баз (Scopus та ін.);

− поширювати роботу з підготовки студентів та викладачів з
іноземних мов (зокрема, англійською), посилювати роботу щодо
набору іноземних студентів на навчання в академії;
− забезпечити підготовку кандидатів і докторів наук відповідно до
основних напрямів наукових досліджень і плану підготовки кадрів.
Ректор академії
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