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ВСТУП 
Дніпровський державний медичний університет (далі - ДДМУ, 

університет) - один із найстаріших закладів вищої медичної освіти України, 
заснований 15 вересня 1916 року на базі Катеринославських вищих жіночих 
курсів. 

У відповідності до наказу МОЗ України від 16 березня 2021 року № 473 
«Про зміну типу та перейменування Державного закладу «Дніпропетровська 
державна медична академія Міністерства охорони здоров’я України» було 
змінено тип та перейменовано Державний заклад «Дніпропетровська державна 
медична академія Міністерства охорони здоров’я України» у Дніпровський 
державний медичний університет.  

Університет здійснює свою освітню діяльність відповідно до ліцензії, 
наданої Міністерством освіти і науки України 21.12.2016 (наказ МОН України 
від 16.12.2016 №1510л). У 2021 році університетом було отримано ліцензії на 
підготовку здобувачів вищої освіти на всіх рівнях вищої освіти за освітніми 
програмами, що передбачають присвоєння кваліфікацій, для яких 
запровадження додаткове регулювання (Наказ МОН України від 22.02.2021 № 
19-л), а підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 
освіти здійснюється за спеціальностями 091 Біологія та 229 Громадське здоров’я 
у відповідності до рішення МОН України про видачу ліцензій (накази від 
23.06.2016 № 707 та від 15.05.2017 № 95-л, відповідно). 

До складу університету входять 55 кафедр, в тому числі: 41 клінічна, що 
розташовані на базах клінічних закладів міського та обласного управління 
охорони здоров’я, та 2 кафедри на базах державних науково-дослідних 
інститутів (Інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України та 
Інститут гастроентерології НАМН України) та інші те. 

Основними установчими документами є: Статут Дніпровського 
державного медичного університету, прийнятий конференцією трудового 
колективу 22 грудня 2020 року (протокол №2) який затверджено наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 16 березня 2021 року № 473. 
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У 2021 році університет успішно пройшов ресертифікаційний аудит 
розробленої та впровадженої системи управління якістю за міжнародними 
стандартами ДСТУ ISO 9001- 2015 (ISO 9001 2015, IDT) та отримав відповідний 
сертифікат. Також у звітному році університетом пройдено акредитацію освітніх 
програм на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями 
091 Біологія, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 228 Педіатрія, 229 Громадське 
здоров’я, на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями 
221 Стоматологія, 222 Медицина, 226 Фармація, промислова фармація, 
227 Фізична терапія, ерготерапія, на першому (бакалаврському) рівні вищої 
освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія.  

Згідно з рейтингом U-Multirank за 2021 рік університет увійшов до ТОП-
25 університетів світу за показником «Інноваційні форми оцінювання» в 
медицині. Цей показник враховує використання в навчальному процесі нових 
форм оцінювання, таких як тематичні дослідження (case studies) та структуровані 
клінічні випадки, порівняно з тестами множинного вибору та письмовими 
тестами.  

Університетом у 2021 році продовжено членство у Великій хартії 
університетів “Magna Charta Universitatum”, а також у Всесвітній агенції 
франкомовних університетів AUF. Із визначних подій 2021 року слід відмітити 
що науковий журнал «Медичні перспективи» розпочав свою індексацію в базі 
даних ScienceDirect (Scopus) та продовжив індексацію в базі даних Emerging 
Sources Citation Index (Web of Science).  

 
Кадрова політика  

У 2021 році загальна чисельність співробітників ДДМУ становила 1572 
особи, з них 710 – науково-педагогічних працівників, серед яких 120 докторів 
наук (17%) та 406 (57%) кандидатів наук (всього осіб із науковими ступенями 
526 осіб або 74,0 %), з яких 101 професор, 213 доцентів.  

Серед науково-педагогічного персоналу без наукового ступеню 176 осіб, із 
них – у 68 осіб заплановані і виконуються дисертаційні роботи. 

Завідувачів кафедрою – 55, з них докторів наук – 51 (93%), кандидатів 
наук – 4 (7%). Середній вік науково-педагогічного персоналу становить – 47 
років. За останній рік одержали звання професора – 6 осіб, доцента – 31 особа; 
отримали вчену ступінь доктора наук – 3 особи, кандидата наук – 13 осіб, доктора 
філософії – 19 осіб. 

Серед науково-педагогічного персоналу університету 2 дійсних члена 
(академіка) НАМН України, 2 член-кореспондента НАМН України, 1 член-
кореспондент НАН України, 10 Заслужених діячів науки і техніки України, 14 
Заслужених лікарів України, 2 Заслужених працівників народної освіти України, 
1 Заслужених працівників охорони здоров’я України, 9 лауреатів державних 
премій України, 2 лауреата премії Кабінету Міністрів України, 2 лауреата 
щорічної премії президента України для молодих вчених, 1 заслужений 
працівник фізичної культури і спорту України. 

Динаміка показників чисельності науково-педагогічного персоналу 
університету наведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Показники кадрового складу ДДМУ у 2021 р. 

ПОКАЗНИК 
станом на 
01.01.2022 

Співробітників 1572 
Науково-педагогічний персонал 710 

з них:   
Доктори наук  120 

Професори 101 

Кандидати наук 406 

Доценти 213 

Науково-педагогічний персонал без наукового ступеню 176 
    

Середній вік науково-педагогічного персоналу 47 
    

Завідувачі кафедр 55 
доктора наук 51 

кандидати наук 4 
 
Згідно із Законом України «Про вищу освіту» адміністрація університету 

проводить відповідні заходи по удосконаленню управління університетом, 
підбору та підготовці кадрів для викладацької роботи. Формування кадрового 
складу університету здійснюється у відповідності з «Положенням про порядок 
проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-
педагогічних працівників Дніпровського державного медичного університету та 
укладання з ними трудових договорів» шляхом конкурсного обрання. Упродовж 
2021 року відбулося 3 конкурсні процедури, на посади науково-педагогічних 
працівників було обрано 54 особи. На деякі клінічні кафедри залучаються за 
сумісництвом висококваліфіковані спеціалісти практичної охорони здоров’я. 

В університеті постійно проводиться робота з резервом на посади 
завідувачів кафедр. Станом на 01.01.2022 в резерві на посади завідувачів кафедр 
перебувають 17 докторів наук та 38 кандидатів наук. 

На цей час, згідно з планом підготовки науково-педагогічного персоналу, 
виконуються 34 докторських та 171 дисертаційна робота на здобуття ступеня 
доктора філософії. У 2021 році захищено 4 докторських дисертацій, 18 
кандидатських дисертацій та 26 дисертаційних робіт на здобуття ступеня 
доктора філософії.  

Щороку відбуваються суттєві зміни щодо отримання науково-
педагогічним персоналом університету документів що засвідчують володіння 
англійською мовою на рівні не нижче В2 відповідно до Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти: так станом на 01.01.2020 кількість співробітників, 
які мали сертифікати володіння англійською мовою на рівні В2 та вище 
становила 213 осіб,  на 01.01.2021 284  особи,  станом на 01.01.2022– 346 осіб, 
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загальна чисельність науково-педагогічного персоналу, які мають сертифікати 
щодо володіння мовами країн ЄС становить 501 особа.  

З метою підвищення рівня володіння англійською мовою, в 2020 році 
Дніпровський державний медичний університет отримав сертифікат від 
Кембриджського університету, який надає можливість офіційно готувати 
здобувачів вищої освіти, викладачів та інших осіб до міжнародних іспитів 
Cambridge English Assessment. У 2020/21 н.р. таку підготовку пройшли та склали 
іспит 62 особи ПВС, у цьому навчальному році підготовку проходять 63 
викладачі університету. 

У 2021 році 93 науково-педагогічних працівника підвищили свою 
педагогічну кваліфікацію на циклах, що проводили заклади вищої та 
післядипломної освіти, а також під час зарубіжних стажувань. 

Щомісячно проводиться економічне та правове навчання керівних 
працівників університету за розробленим планом, постійно діючі психолого-
педагогічні семінари для молодих викладачів. Проводяться семінари, на яких 
науково-педагогічним персоналом розглядаються питання щодо удосконалення 
якості підготовки здобувачів вищої освіти університету.  

В університеті облік військовозобов’язаних та призовників проводиться з 
метою дотримання ними законодавства про військовий обов’язок і військову 
службу, забезпечення достовірної інформації щодо змін облікових даних. Облік 
військовозобов’язаних та призовників характеризується наступними даними: 
всього на військовому обліку – 2286 осіб, з них військовозобов’язаних – 1490, 
призовників – 796. Стан бронювання військовозобов’язаних – у зв’язку зі зміною 
ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» особи, які 
знаходяться на спеціальному обліку станом на 01.01.2022 відсутні.  

Вакцинація. Відсоток вакцинованих співробітників університету складає - 
98%, з них: 

- науково-педагогічний персонал – 99%; 
- інші співробітники університету – 97% 

 
Наукова діяльність  

Питання підвищення ефективності організації системи підготовки 
наукових та науково-педагогічних кадрів, які виступають осередком 
інтелектуальних ресурсів суспільства, є одним з ключових векторів діяльності 
Дніпровського державного медичного університету.  

Підготовка докторів філософії та докторів наук у ДДМУ здійснюється 
відповідно до існуючої в Україні нормативно-правової бази атестації науково-
педагогічних кадрів, зокрема: ст. 53 Конституції України, Законів України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», Постанов Кабінету Міністрів України, Наказів 
Міністерства освіти і науки України та ін., відповідно до освітньо - наукових 
(наукових) програм, основною метою яких є підготовка висококваліфікованого 
та конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-
освітній простір фахівця освітньо-наукового (наукового) рівня вищої освіти 
ступеня доктора філософії (наук).  
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Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук у ДДМУ здійснюється у відповідності до ліцензованих обсягів, 
затверджених МОН України за наступними галузями знань та спеціальностями: 

 

№ 
з/п 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Код та найменування 
спеціальності 

Ліцензований 
обсяг 

Номер і дата 
рішення 

1 09 Біологія 091 Біологія 25 Наказ МОН №707 
від 23.06.2016 

2 22 Охорона здоров’я 221 Стоматологія 12 Наказ МОН №19-л 
від 22.02.2021 

3 22 Охорона здоров’я 222 Медицина 25 Наказ МОН №19-л 
від 22.02.2021 

4 22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, 
        ерготерапія 

25 Наказ МОН №19-л 
від 22.02.2021 

5 22 Охорона здоров’я 228 Педіатрія 15 Наказ МОН №19-л 
від 22.02.2021 

6 22 Охорона здоров’я 229 Громадське здоров`я 15 Наказ МОН №95-л 
від 15.05.2017 

 
У звітному році ДДМУ пройшов акредитацію освітніх програм на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями 
227 Фізична терапія, ерготерапія (№2251 від 04.10.2021 р.), 228 Педіатрія 
(№2252 від 04.10.2021 р.), 229 Громадське здоров’я (№2202 від 28.08.2021 р.) та 
09 Біологія (№2185 від 28.08.2021 р.).  

Станом на 31.12.2021 в аспірантурі навчається 126 аспірантів (01.01.2021 - 
119), із них за державним замовленням: очна денна форма навчання - 34, очна 
вечірня форма навчання (без відриву від виробництва) – 56; на контрактних 
умовах: очна форма навчання - 9, з них 5 - іноземні громадяни, заочна форма 
навчання – 27.  

При цьому згідно з планом МОЗ України прийому до аспірантури  
у вересні 2021 року зараховано за держбюджетом 20 аспірантів: 3 очної денної та 
17 очної вечірньої форми навчання; на контрактних умовах зараховано  
9 аспірантів громадян України - 1 очної форми навчання і 8 заочної форми 
навчання та 3 аспіранти-іноземні громадяни. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. №261 
"Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», 
проводиться 4-х річна підготовка здобувачів в аспірантурі. У 2021 році закінчили 
навчання та були відраховані 3 аспіранти очної денної форми навчання та 6 
аспірантів очної вечірньої форми навчання за держбюджетом. На контрактній 
основі завершили навчання 11 аспірантів в заочній аспірантурі та 2 очні 
аспіранти-іноземні громадяни. З 23 аспірантів, що відраховані, 4 захистили 
дисертаційні роботи на здобуття ступеня доктора філософії достроково , ще 7 
захистились у звітному році, 6 аспірантів подали дисертації на розгляд до МОН 
України. 

Для забезпечення високого рівня підготовки науково-педагогічних кадрів 
створюють всі умови ефективної організації освітньої та наукової складових 
відповідних програм підготовки докторів філософії (наук), що є можливим 
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завдяки впровадженню цілого комплексу заходів, зокрема: забезпечення 
дослідницького та освітнього середовища; удосконалення планування освітньої 
діяльності; якісний відбір контингенту здобувачів вищої освіти освітньо-
наукового рівня доктор філософії та їх наукових керівників; удосконалення 
матеріально-технічної та науково-методичної баз; розвиток інформаційних 
систем; створення ефективної системи запобігання й виявлення академічного 
плагіату, тощо. 

Виконуються наукові дослідження відповідно до пріоритетних тематичних 
напрямків наукових досліджень і науково-технічних розробок, визначених 
Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» та Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 
загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки» від 26.12.2016 № 1056. 

Основний науковий напрям академії «Розробка нових медичних 
технологій діагностики і лікування найважливіших захворювань людини». 
Загалом пріоритетними напрямками наукових досліджень у ДДМУ було 
вирішення проблем серцево-судинних захворювань, травматології та ортопедії, 
урології, онкології, пульмонології, фармакології, отоларингології, акушерства та 
гінекології, педіатрії, хірургії, неврології та нейрохірургії, психіатрії, шкірних та 
венеричних хвороб, гігієни та екології, соціальної медицини, організації та 
управління охороною здоров`я тощо, які  
є традиційними для академії в останні роки її науково-дослідницької діяльності. 

У 2021 році проводилось виконання  99 наукових досліджень:  
6 науково-дослідних робіт, що фінансувались за рахунок Державного бюджету 
України, 66 – ініціативно-пошукових досліджень, 27 – господарсько-договірних 
робіт.  

Шість робіт, що виконувались в університеті за рахунок Державного 
бюджету України, профінансовано за кодом класифікації – 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» на загальну суму – 2 085,92 тис. грн. 

Виконання науково-дослідних робіт, що фінансувались за рахунок 
Державного бюджету України : 

 - «Прогнозування і профілактика післяопераційних ускладнень  
на фоні важкого коморбідного стану на фоні печінкової недостатності», 
термін виконання 2019 – 2021 рр., наукові керівники  - д.мед.н, професор 
Кутовий О.Б., кафедра хірургії 2; д.мед.н, професор Курята О.В., кафедра 
внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії.  Обсяг фінансування у 2021 році 58,45 тис. 
грн. Обсяг фінансування у 2019-2021 роках 411,85 тис. грн. Застосування 
удосконаленого методу передопераційної підготовки пацієнтам із коморбідним 
перебігом хронічних захворювань дозволило нормалізувати функціональний 
стан печінки перед виконанням радикальних хірургічних втручань, достовірно 
зменшити кількість післяопераційних ускладнень  і тривалість перебування після 
операції в стаціонарі. 
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За отриманими результатами були опубліковані 7 статей у фахових 
виданнях, включених до наукометричних баз, у тому числі Web of Science, 
зроблено 5 постерних доповідей на зарубіжних конференціях, опубліковані тези 
на зарубіжній конференції. 

- «Молекулярно-генетичні та морфологічні особливості репаративної 
регенерації кісткової тканини при використанні функціонально-захисних 
покриттів імплантаційних матеріалів», термін виконання 2019 – 2021 рр., 
наукові керівники - академік НАМН України, професор Лоскутов О.Є., кафедра 
травматології та ортопедії; д.мед.н, професор Шпонька І.С., кафедра 
патологічної анатомії і судової медицини. Обсяг фінансування у 2021 році 
427,5 тис. грн. Обсяг фінансування у 2019-2021 роках 1638,9 тис. грн. Серед 
розроблених функціонально-захисних імплантних покриттів, підтверджено 
ефективність покриття із застосуванням корундової кераміки у комбінації з 
титановим порошком, що наноситься плазмовим пальником. Дане покриття 
достовірно прискорює остеоінтеграцію у порівнянні із конторольною групою з 
титановими імплантами без застосування покриття. 

За отриманими результатами було опубліковано 1 статтю у закордонному 
науковому виданні, включеному до наукометричної бази Scopus, 1 статтю у 
фаховому вітчизняному виданні, що включено до наукометричної бази Scopus, 1 
пленарна доповідь та тези на міжнародній конференції, отримано 2 патенти на 
корисні моделі. 

- «Прогнозування розвитку дитячих захворювань, асоційованих  
 з цивілізацією», термін виконання 2020 – 2022 рр., науковий керівник - 
професор Абатуров О.Є., кафедра педіатрії 1та медичної генетики. Обсяг 
фінансування у 2021 році 207,345 тис. грн. Обсяг фінансування у 2020-2021 
роках 765,265 тис. грн. На основі визначення внеску однонуклеотидних варіантів 
гену лептинового рецептора; генів, відповідальних за формування смакових 
преференцій та маркерів метазапалення у формування метаболічно нездорового 
ожиріння у дітей, підвищена ефективність прогнозування розвитку цукрового 
діабету 2 типу.  
 За отриманими результатами було опубліковано 11 наукових праць у 
фахових та закордонних виданнях, з них – 2 статей, що входять до науково-
метричної бази Scopus (3-й квартиль), WoS, 1 тези, що входять до науково-
метричної бази Scopus (2-й квартиль); 1 навчально-методичний посібник; 1 
стаття прийнята до рецензування у незалежне міжнародне експертне видання 
“Pediatria Polska”, що входить до науко – метричної бази даних Scopus; зроблено 
6 доповідей на науково – практичних конференціях з міжнародною участю, в 
тому числі зарубіжних (США, Туреччина).  

-  «Вивчення ендотелій-тромбоцитарних відносин у механізмах 
органопротективної дії лікарських засобів за умов гіперглікемії та 
інсулінорезистентності», термін виконання 2020 – 2022 рр., науковий керівник 
- професор Жилюк В.І. Обсяг фінансування у 2021 році 600,0 тис. грн. Обсяг 
фінансування у 2020-2021 роках 1258,331 тис. грн. Виконані дослідження по 
порівняльній оцінці впливу периндоприлу, розувастатину, метформіну, 
холекальциферолу на глікемічний статус, ліпідний профіль, біохімічні маркери 
ендотеліальної дисфункції та функціональну активність і ультраструктурні зміни 
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тромбоцитів у щурів з гострим геморагічним ураженням головного мозку на тлі 
цукрового діабету 2 типу. Продовжується дослідження біохімічних маркерів та 
морфології тканин головного мозку, що зазнали ушкоджень при поєднаному 
експериментальному відтворенні патологічних станів з метою розробки 
терапевтичних схем раціонального застосування лікарських засобів для 
профілактики та лікування судинних ускладнень цукрового діабету 2 типу. 

 За отриманими результатами були опубліковані 4 статті у вітчизняних 
наукових виданнях, 3 з яких  включені до наукометричних баз Scopus та Web of 
Science, 1 стаття у закордонному науковому виданні, включеному до 
наукометричної бази Scopus,  1 стаття пройшла первинне рецензування у 
закордонному науковому виданні, включеному до наукометричної бази Scopus, 
оформлено 1 заявку на корисну модель, опубліковано 10 тез доповідей. 

- «Багатофункціональні полімерні матеріали з потужними 
антимікробними властивостями для антисептичної обробки ранових 
поверхонь та дезінфекції повітря і води», термін виконання 2020 – 2022 рр., 
науковий керівник - канд.хім.наук, доцент Мурашевич Б.В. Обсяг фінансування 
у 2021 році 512,625 тис. грн. Обсяг фінансування у 2020-2021 роках 1083,581 тис. 
грн. Доведено потужні віруліцидні властивості синтезованих полімерів з 
іммобілізованими N-хлорсульфонамідними групами. Досліджено мікробну 
проникність таких матеріалів. Створено інгаляційний бокс, оснащений всім 
необхідним обладнанням для вивчення кінетики виділення активних агентів з 
синтезованих полімерів у повітря, складу повітря, що обробляється, а також для 
токсикологічних експериментів. Досліджено гостру інгаляційну токсичність 
активного хлору, який емітується з полімерів, що досліджуються. Тривають in 
vivo дослідження біохімічних параметрів лабораторних тварин, які піддаються 
впливу синтезованих полімерів та активованих ними середовищ. 
 За отриманими результатами наразі опубліковано 1 статтю у вітчизняному 
науковому виданні, 3 статті у виданнях, що індексуються наукометричною 
базою Scopus, 4 тези доповідей на міжнародних конференціях. Відправлено до 
Укрпатенту комплект документів для отримання Патенту України на винахід. 
Ще 1 стаття наразі знаходиться на рецензуванні у виданні, що індексується 
наукометричною базою Scopus. 
 - «Прогнозування, профілактика та лікування сповільненої консолідації 
кісткової тканини у хворих з переломами щелеп», термін виконання 2021 – 
2023 рр., науковий керівник - професор Ідашкіна Н.Г. Обсяг фінансування у 2021 
році 280,0 тис. грн. Виконуються дослідження щодо уточнення основних ланок 
патогенезу сповільненої консолідації переломів щелеп та шляхів корекції 
репаративних процесів у пацієнтів з травмами щелепно-лицевої ділянки.  

За результатами проведених досліджень опубліковано 4 наукові статті  
(1 у виданні, що індексується наукометричною базою Scopus, 2 у фахових 
виданнях, включених до наукометричних баз, у тому числі Web of Science),  
1 тези доповіді, готуються до подання до журналу, індексованого Scopus виданні, 
Q4 - 1 стаття, до журналу WoS – 2 статті. 

У 2021 році співробітниками університету захищено 4 докторських,  
18 кандидатських дисертацій та 26 дисертаційних робіт на здобуття ступеня 
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доктора філософії, науково-педагогічними працівниками академії 
продовжується згідно затвердженому плану виконання  34 докторських 
дисертацій та 171 дисертація на здобуття ступеня доктора філософії. 

За звітний рік вчене звання професора було присвоєно  6 докторам наук: 
Ідашкіній Наталі Георгіївні, Нефьодову Олександру Олександровичу, Огоренко 
Вікторії Вікторівні, Косинському Олександру Вікторовичу, Маслак Ганні 
Сергіївні, Трофімову Миколі Володимировичу.   Вчене звання доцента отримав  
31 співробітник університету. 

В ДДМУ у 2021 році видавалося чотири фахових журнали: 
«Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія», «Медичні перспективи», 
«Урологія», «Здоров’я дитини. Child’s Health», які є науко-метричними 
виданнями та внесені до наукометричних та спеціалізованих баз даних 
Ulrichsweb Global Serials Directory, Index Copernicus, Directory of Research 
Journals Indexing (DRJI), WorldCat, Google Scholar, «Джерело» та інш., і 
електронний науковий журнал «Морфологія», який також входить до Переліку 
наукометричних видань з міжнародним імпакт-фактором. 

З червня 2019 р. журнал «Медичні перспективи» індексується в базі даних 
Emerging Sources Citation Index (Web of Science), з вересня 2021 року журнал 
індексується в базі даних Scopus. 

При університеті працюють 4 спеціалізовані вчені ради по захисту 
кандидатських і докторських дисертацій за 11 спеціальностями:  

- Спеціалізована вчена рада Д 08.601.01 з правом прийняття до розгляду та 
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та 
кандидата медичних наук за спеціальностями: 14.01.03 – хірургія; 14.01.24 – 
лікувальна фізкультура та спортивна медицина; 14.01.30 – анестезіологія та 
інтенсивна терапія. У 2021 році захищено 1 докторська дисертація за 
спеціальністю анестезіологія та інтенсивна терапія та 3 кандидатських 
дисертацій за спеціальностями: 1 – анестезіологія та інтенсивна терапія;  
2– хірургія.  

- Спеціалізована вчена рада Д 08.601.02 з правом прийняття до розгляду та 
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та 
кандидата медичних наук за спеціальностями: 14.01.10 – педіатрія; 14.01.11 – 
кардіологія; 14.01.36 – гастроентерологія. У 2021 році захищено 3 кандидатських 
дисертацій за спеціальностями: 1 - педіатрія, 2 – кардіологія. На теперішній час 
на розгляді у спецраді знаходиться 1 докторська дисертація.  

- Спеціалізована вчена рада Д 08.601.03 з правом прийняття до розгляду та 
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та 
кандидата медичних наук за спеціальностями: 14.01.21 – травматологія та 
ортопедія; 14.03.01 – нормальна анатомія; 14.03.09 – гістологія, цитологія, 
ембріологія.  У 2021 році захищено 1 докторська дисертація за спеціальністю 
травматологія та ортопедія та 2 кандидатських дисертацій за спеціальностями: 1 
– травматологія та ортопедія; 1– гістологія.   

- Спеціалізована вчена рада Д 08.601.04 з правом прийняття до розгляду та 
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та 
кандидата медичних  наук за спеціальностями: 14.01.01 – акушерство та 
гінекологія; 14.01.22 – стоматологія. У 2021 році захищено 2 докторських 
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дисертацій за спеціальностями: 1 – акушерство та гінекологія; 1– стоматологія 
та 4 кандидатських дисертацій за спеціальністю акушерство та гінекологія. 
 Всього за 2021 рік в Спеціалізованих Вчених радах при ДДМУ захищено 4 
докторських та 12 кандидатських дисертацій. 

 Відповідно до підпункту 6 пункту 2 та пункт у 5 Порядку проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167, 
наказами МОН України у 2021 році було утворено 38 спеціалізованих вчених рад 
(ДФ 08.601.017 - ДФ 08.601.054) з правом  прийняття до розгляду та проведення 
разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 
«Охорона здоров’я» за спеціальностями «Стоматологія», «Медицина», 
«Педіатрія», «Громадське здоровʹя». Засідання спеціалізованих рад відбулися 
згідно запланованим датам протягом року,  
26 здобувачів наукового ступеня доктора філософії захистили дисертації,  
17 з них отримали дипломи доктора філософії, особові справи 12 дисертантів 
знаходяться на затвердженні у МОН України. 

За результатами наукових досліджень у 2021 році співробітниками ДДМУ 
опубліковано 1544 наукових праць: 362 статті у фахових вітчизняних наукових 
виданнях, 229 статей – за кордоном, у тому числі 242 статті  
у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або 
Scopus, 893 тези у вітчизняних збірниках та за кордоном, 17 монографій,  
6 інформаційних листів, 15 підручників та 127 посібників, отримано  
22 охоронних документи, з них патентів – 17, свідоцтв авторського права – 5. 

В структурі Науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем  
ДДМУ на госпрозрахункових засадах функціонують 50 трудових колективів, у 
тому числі дві наукові лабораторії:  

1. Випробувальний центр НДІ МБП ДДМУ (Н-ВТК «Центр») 
лабораторія атестована на технічну компетентність згідно вимог ДСТУ ISO 10 
012:2005  та проходить  етап  акредитації у Національному Агентстві України.  

2. Н-ВТК «Санітарно-гігієнічна лабораторія ДДМУ атестовано 
Державною службою України з питань праці, на право проведення гігієнічних 
досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу для  
проведення атестації робочих місць. 

НДІ МБП ДДМУ у 2021 році забезпечив  виконання  3 387 договорів за 
наступними видами діяльності: науково-прикладні дослідження, освітянські 
послуги, виробнича діяльність. Договірні роботи були реалізовані через 
виконання 59 вітчизняних та 62 міжнародних науково-прикладних досліджень,  
3 260  освітянських послуг та 6 виробничих договорів. У виконанні робіт були 
задіяні створені на базі кафедр та при інших підрозділів Університету 50 
трудових колектив (ТК), що дало змогу забезпечити роботою 59 штатним 
співробітникам академії та 225 сумісникам. 
 Протягом року 127 молодих вчених та 435 студентів ДДМУ брали участь 
у роботі різноманітних наукових конференцій.  У місцевій XXІ Науковій 
медичній конференції студентів та молодих учених «Новини і перспективи 
медичної науки». Також молоді науковці мали змогу онлайн слухати 
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Зальцбурзькі семінари від Open Medical Institute за курсом «Пульмонологія», 
«COVID-19», «легеневі та плевральні інфекції»;  доповідатись на  таких 
віртуальних конгресах та конференціях, як  Immunogenomics of Disease, ISN 
World Congress of  Nephrology 2021, Accelerating to Patient Benefit, 53rd Annual 
Scientific Meeting for European Society Paediatric Nephrology, 19th Immunology 
Winter School on Basic Research in Allergy and Clinical Immunology, 36th Annual 
EAU Congress, Clinical Management of HIV Online Course, EAACI Hybrid Congress 
2021, EAACI-ESCD Skin Allergy Meeting; відвідувати особисто - 18th European 
AIDS Conference, Virtual ESU-ESOU Masterclass on lasers in urology, 27 Congrès 
du Collège National des Cardiologues des Hôpitaux; виїздити  до літніх наукових 
шкіл (19th ESCMID Summer School, EAACI Winter School, 5th World 
Bronchiectasis & NTM Workshop). У цьому році 10 молодих вчених виїздили, або 
проходили онлайн, наукове стажування, тренінги та навчання за міжнародними 
програмами до Туреччини, Данії, Чехії, Нідерландів, Великої Британії, Австрії. 
Були отримані 3 гранти на проєкти та 1 грант на короткострокові дослідження. 

Студенти університету брали участь у роботі різноманітних наукових 
конференцій (в тому числі міжнародних), зокрема онлайн  конференції з питань 
організації медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям в умовах 
підвищення захворюваності на гострі респіраторні інфекції та грип, 
Міжнародній конференції Американського торакального товариства, 
Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю Dnipro 
Allergosummit, наукових симпозіумах «Запальні процеси репродуктивної 
системи у жінок: причини та наслідки», «Серцево-судинна допомога в практиці 
сімейного лікаря: діагностика, лікування, профілактика», «Репродуктивне 
здоров’я молоді та підлітків», онлайн конференції «Сучасні протоколи ведення 
хворих на COVID-19», Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Сучасні методи діагностики та лікування в онкології, андрології та онкології», 
конференції, організованої Європейським клінічним товариством СНІДу (EACS) 
для посилення наукового потенціалу та розвитку молодих дослідників, науково-
практичних конференціях «Cучасні досягнення в фармацевтичних та медичних 
галузях в практиці лікаря сімейної медицини», «Школа доцільного використання 
антибіотиків», конференції «World Cancer Day 2021» (для молодих вчених), 5-й 
конференції морфологів України «Теорія та практика сучасної морфології». 
 58 студентів академії стали призерами студентських наукових форумів 
різного рівня. За участі студентів опубліковано 27 статей у журналах, у тому 
числі тих, що входять до Scopus і Web of Science. 

 7 молодих учених були виконавцями наукових робіт та науково-технічних 
розробок (5 бюджетних тем). 
 У 2021 році асистенту кафедри внутрішньої медицини 1 Марії 
Крихтіній  подовжено виплату стипендії Кабінету Міністрів України для 
молодих вчених. 
 У травні 2021 РМВ ДДМУ була занесена в реєстр РМВ при МОН України. 
Проведено оновлення сайту РМВ ДДМУ. 

Цього року 5 молодих вчених ДДМУ подали свої запити на участь у 
щорічному обласному конкурсі: «Кращий молодий вчений», третє місця зайняла 
Суська Ксенія, аспірантка кафедри професійних хвороб, клінічної імунології і 
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клінічної фармакології. У конкурсі проектів «Молоді вчені – 
Дніпропетровщини» стала переможцем Миколайчук Мирослава, асистент 
кафедри інфекційних хвороб. А також Мирослава отримала диплом ІІІ ступеня у 
конкурсі молодих вчених в рамках «ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» 
за кращу наукову роботу у галузі діагностики, лікування і профілактики 
інфекційних хвороб та отримала грошову винагороду. 
 Окрім того, представники РМВ ДДМУ приймали участь у заходах від 
ДніпрОДА, зокрема у святкуванні до Дня науки, регіональній зустрічі рад 
молодих вчених Дніпропетровської області у департаменті освіти і науки. 
Представники РМВ приєдналась до засідання круглого столу  для молодих 
вчених України «Молоді лідери: 8 кроків до лідерства в часи змін» (в он-лайн 
форматі); форуму «Підвищення престижності професії науковця. На честь Дня 
донора відвідали центр Biopharma Plasma Dnipro, де були презентовані 
можливості співпраці з молодими науковцями. 

У Дніпрі підбили підсумки XI обласного щорічного конкурсу «Студент 
року – 2021» – 30 лауреатів, дипломантів та переможців, 10 номінацій. Майже 
1,5 тис. студентів протягом року показували свої здобутки. Спецкомісія обрала 
серед них номінантів, лауреатів, дипломантів і переможців.  

Студенти ДДМУ отримали 7 нагород. 5 студентів, а саме: Ірина Шишова, 
Діана Паньшина, Максим Гребень, Михайло Горохов та Олена Бондаренко 
потрапили до п’ятірки найкращих у своїх номінаціях. А два здобувачі освіти: 
Олександр Куліков та Анастасія Громова, увійшли до трійки найкращих та стали 
лауреатами конкурсу. 

Щороку університет згідно поданих запитів на конкурсній основі  здійснює 
матеріальну допомогу молодим науковцям. У 2021 році на ці цілі аспірантам, 
здобувачам та докторантам було виділено 1355295,0 грн., з них освоєно:  
на реактиви 554427,4 грн., на дослідження – 55350,0 грн., на придбання  
та утримання тварин – 31320,0 грн., на відрядження, статті, тиражування – 8805,0 
грн. тощо, на загальну суму 649902,4 грн. 

Згідно з рейтингом U-Multirank за 2021 рік (8-й щорічний рейтинг 
університетів U-Multirank 2021; 1945 ЗВО з 96 країн), Дніпровський державний 
медичний університет увійшов до ТОП-25 університетів світу за показником 
«Інноваційні форми оцінювання» в медицині. Цей показник враховує 
використання в навчальному процесі нових форм оцінювання, таких як 
тематичні дослідження (case studies) та структуровані клінічні випадки, 
порівняно з тестами множинного вибору та письмовими тестами. Ці інноваційні 
форми краще пов'язані з очікуваними результатами навчання лікарів. 

У Консолідованому рейтингу українських закладів вищої освіти 
(складений Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua») ДДМУ посідає 16 
місце з 242. У «Рейтингу університетів за показниками Scopus 2020 року» 
(складений Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua») ДДМУ посідає 14 
місце (у 2020 році 16 місце), має 425 публікації h-індекс = 44 (у 2020 році 353 
публікацій, h-індекс = 39). У Рейтингу 10 кращих медичних закладів вищої 
освіти у консолідованому рейтингу закладів освіти України (складений 
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua») ДДМУ посідає 4 місце. У 
Рейтингу закладів вищої освіти Дніпра та Дніпропетровської області у 
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консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України (складений 
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua») ДДМУ посідає 2 місце. 

За даними системи «Бібліометрика української науки» у «Рейтингу 
університетів, науково-дослідних інститутів України за показниками Google 
Scholar» ДДМУ посідає 34 місце з 205, h-індекс Google Scholar = 80 (у 2020 році 
h-індекс Google Scholar = 76) і є другим серед медичних ЗВО України. 

За даними системи «Бібліометрика української науки» у «Рейтингу 
відомств і установ за кількістю вчених, індекс Гірша яких у системі Scopus ≥ 40» 
ДДМУ посідає 5 місце. 

За даними системи «Бібліометрика української науки» у «Рейтингу 
відомств і установ за кількістю вчених, індекс Гірша яких у системі Publons≥ 40» 
ДДМУ посідає 3 місце. 

За даними цієї ж системи в реєстрі «Бібліометрика української науки» є 
751 співробітник нашого Університету (h-індекс  3 та вище – у 334), серед яких 
лідером визначено професора Бондаренко І.М. (h-індекс = 64; h-індекс Scopus = 
53; h-індекс Publons = 48). В абсолютній першості вчених України професор 
Бондаренко Ігор Миколайович посідає 9 місце. 

У наукометричній базі SciVerse Scopus організацію ДДМУ (наукометрична 
базаSciVerse Scopus нещодавно додала організацію «Dnipro State Medical 
University» представлено 50 авторами-співробітниками ДДМУ (27 статей) (при 
цьому, одночасно, організацію State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy 
of the Ministry of Health of Ukraine» також представлено 318 авторами-
співробітниками ДДМУ (463 стаття). 

У наукометричній базі Publons (яка аналізує дані системи Web of Science 
організацію «Dnipro State Medical University» представлено 162 співробітниками, 
65-е місце по Україні (при цьому, одночасно, організацію State Institution 
«Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine» також 
представлено 61 співробітниками, 119-е місце по Україні). 

 
Навчально-виховна та методична робота  

Реалізація підготовки фахівців в університеті спирається на нормативну 
базу функціонування системи вищої медичної освіти, що встановлює загальні 
принципи педагогічної діяльності і має на меті досягнення оптимального рівня 
упорядкування діяльності, в тому числі і в галузі вищої медичної освіти. 

У Дніпровському державному медичному університеті створена і успішно 
функціонує система безперервної освіти з трьома етапами: підготовка до вступу 
на навчання, додипломним та післядипломним. 

До цієї системи входять:  
 підготовче відділення 
 підготовка фахівців за двома галузями знань 22 Охорона здоров’я  

та 09 Біологія: 
- на першому (бакалаврському) рівні за освітньо-професійною програмою 

227 Фізична терапія, ерготерапія; 
- на другому (магістерському) рівні за освітньо-професійними програмами: 

221 Стоматологія, 222 Медицина, 226 Фармація, промислова фармація; 
 - на третьому (освітньо-науковому) рівні підготовка докторів філософії за 
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освітньо-професійними програмами: 091 Біологія; 221 Стоматологія, 222 
Медицина, 227 Фізична терапія, ерготерапія; 228 Педіатрія; 229 
Громадське здоров’я; 

 післядипломна підготовка (інтернатура), спеціалізація та 
перепідготовка.  

У звітному році університет пройшов акредитацію освітніх програм на 
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями 091 
Біологія, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 228 Педіатрія, 229 Громадське 
здоров’я, на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями 221 
Стоматологія, 222 Медицина, 226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична 
терапія, ерготерапія, на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за 
спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія. 

 
Контингент здобувачів освіти в університеті наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Контингент на 01.01.2022 

здобувачів вищої освіти 4806 
лікарів-інтернів 1089 

аспірантів  126 
клінічних ординаторів 114 

курсантів 8938 
Всього:  15 073 

 
В університеті станом на 01.01.2022 проходять підготовку  

4806 здобувачів освіти, з них 1483 за державним замовленням,  570 на 
госпрозрахунковій основі, 2753 іноземних здобувача вищої освіти. Контингент 
здобувачів освіти в університеті у розрізі освітньо-професійних програм 
наведені в таблиці 3. 

 
Таблиця 3. 

Кількість здобувачів освіти за спеціальностями 

Спеціальність Всього 
в т.ч. 

бюджет контракт іноземні 
222 Медицина  3475 1475 196 1804 
221 Стоматологія 809 - 183 626 
226 Фармація, промислова 
фармація (у т.ч. заочна форма) 

417 / (60) - 100 / (60) 317 

227 Фізична терапія, ерготерапія 105 8 91 6 
Всього:  - здобувачів вищої 
освіти 

4806 1483 570 2753 

(у т.ч. заочна форма) 60 - 60 - 
Післядипломна освіта     
курсанти 8938 5711 3227 - 
інтерни 1089 815 274 - 
клінічні ординатори 114 - - 114 
аспіранти (у т.ч. заочна форма) 126 / (83) 90 / (56) 31 / (27) 5 / (-) 
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Післядипломне навчання. Первина спеціалізація (інтернатура) лікарів-
інтернів здійснюється за 30 спеціальностями на базі факультету післядипломної 
освіти. Їх навчання проводиться на 27 кафедрах університету під керівництвом 
висококваліфікованих науково-педагогічних працівників. На цей час в 
університеті навчається за державним замовленням 815 лікарів-інтернів та 274 
лікаря-інтерна за контрактною формою навчання. 

Підвищення кваліфікації лікарів. Слухачі проходять підвищення 
кваліфікації на кафедрах факультету післядипломної освіти за 36 
спеціальностями. У 2021 році на циклах тематичного удосконалення, тренінгах, 
стажування та ПАЦ свою кваліфікацію підвищили 8770 лікарів. Крім того, 168 
осіб навчалися на циклах спеціалізації.  

Підготовка здобувачів освіти у ДДМУ в повному обсязі забезпечена 
документацією, передбаченою стандартами вищої освіти, а саме освітньо-
кваліфікаційними характеристиками, освітньо-професійними програмами, 
навчальними планами, навчальними програмами з дисциплін. При організації 
навчально-виховного процесу дотримано співвідношення між основними 
циклами підготовки, співвідношення навчального часу між циклами підготовки 
та відповідність змісту підготовки вимогам стандартів вищої освіти (досягненню 
відповідних результатів навчання шляхом набуття відповідних компетенцій). 
При розробці навчальних планів та навчальних програм з дисциплін враховано 
потреби ринку праці та особистості майбутніх фахівців з урахуванням потреб та 
вимог стейкхолдерів. 

ДДМУ вживає необхідні заходи щодо практичної підготовки спеціалістів. 
З цією метою впроваджуються навчальні плани, де скорегований навчальний час 
у бік посилення клінічної та профільної підготовки з позицій компетентністного 
підходу до отримання знань та вмінь особами, що навчаються. На всіх кафедрах 
іспити та підсумкові контролі складаються виключно письмово з обов’язковим 
використанням тестів. У повному обсязі працює нова система оцінювання та 
контролювання якості проходження виробничої практики студентами на II-V 
курсах. 

Студенти щорічно складають ліцензійні інтегровані іспити, (ЄДКІ з 2019 
року) що проводить Центр тестування професійної компетенції фахівців при 
МОЗ України - “Крок-1”, “Крок-2”. англійська мова професійного спрямування. 
Критерій складання іспиту у 2021 році: для «Крок 1» - 60,0%; для англійської 
мови професійного спрямування – 30,5%; для «Крок 2» - 60,0%. За результатами 
ліцензійних іспитів, університет займає лідерські позиції серед закладів вищої 
освіти України. 

 
ЄДКІ Етап І 

Рік 

Студенти громадяни України 

Ранг 
Середній результат % Не склали % 

ДДМУ 
Національний 
показник 

ДДМУ 
Національний 
показник 

ЄДКІ, Етап 1 «Крок 1 Медицина» 
2020 3 74,5 71,9 6,9 13,9 
2021 1 83,9 74,2 1,7 19,1 

ЄДКІ, Етап 1 «Медицина» англійська мова професійного спрямування 
2020 4 67,6 62,8 1,4 2,7 
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2021 3 64,2 - 1,7 9,8 
ЄДКІ, Етап 1 «Крок 1 Стоматологія» 

2020 3 75,1 71,5 4,6 16,6 контракт 
2021 2 75,6 60,9 11,5 40,5 

ЄДКІ, Етап 1 «Стоматологія» англійська мова професійного спрямування 
2020 3 62 58,2 1,6 7,5 контракт 
2021 1 70,5 60,9 0 9,4 

ЄДКІ, Етап 1 «Крок 1 Фармація» 
2020 2 65,6 70,1 8,3 18,6 контракт 
2021 4 72,3 63,3 16,7 35,5 

ЄДКІ, Етап 1 «Фармація» англійська мова професійного спрямування 
2020 1 52,7 Не визначено 0 5,0 
2021 1 62,2 - 0 11,0 

 

Рік 

Студенти громадяни іноземних держав 
(російськомовні) 

Студенти громадяни іноземних держав 
(англомовні/франкомовні) 

Ранг 
Середній 
результат 

% 

Не склали % 

Ранг 
Середній 
результат 

% 

Не склали % 

ДДМУ 
Національ-

ний 
показник 

ДДМУ 
Національ

-ний 
показник 

ЄДКІ, Етап 1 «Крок 1 Медицина» 
2020 2 66,9 17,0 35,1 4 66,0 17,6 26,2 
2021 1 79,5 8,8 34,4 4 82,5 2,2 11 

ЄДКІ, Етап 1 «Медицина» англійська мова професійного спрямування 
2020 2 67,6 2,2 11,4 2 73,3 0,4 2,2 
2021 5 60,7 0 23,1 5 76,2 0,9 5,4 

ЄДКІ, Етап 1 «Крок 1 Стоматологія» 
2020 3 64,1 28,1 39,0 1 63,6 14,7 54,1 
2021 3 67,8 28,9 56,3 2 60,2 42,4 65,6 

ЄДКІ, Етап 1 «Стоматологія» англійська мова професійного спрямування 
2020 1 66,0 0 9,7 1 68,7 0 10,3 
2021 1 74,1 0 16,8 1 86,3 0 15,3 

ЄДКІ, Етап 1 «Крок 1 Фармація» 
2020 1 69,0 10,8 31,1 - - - - 
2021 4 68,6 21,2 37,7 - - - - 

ЄДКІ, Етап 1 «Фармація» англійська мова професійного спрямування 
2020 1 69,2 0 4,7 - - - - 
2021 1 80,8 0 8,3 - - - - 

 
Крок 2 

Рік 

Студенти громадяни України 

Ранг 
Середній результат Не склали 

ДДМУ 
Національний 
показник 

ДДМУ 
Національний 
показник 

 «Крок 2 Загальна лікарська підготовка» 
2020 2 78,5 76,9 2,2 4,6 
2021 2 80,4 78,6 1,8 3,8 

 «Крок 2 Стоматологія» 
2020 1 80,5 78,1 0 5,3 

“ЄДКІ етап ІІ Крок 2. Стоматологія” 
2021 9 77,9%   74,9 4,8 9 

 «Крок 2 Фармація» 
2020 17 70 82,4 33,3 1,7 

  “ЄДКІ ІІ Крок 2. Фармація” 
2021 15 70 77,8 16,7 1,7 
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Рік 

Студенти громадяни іноземних держав 
(російськомовні) 

Студенти громадяни іноземних держав 
(англомовні) 

Ранг 
Середній 
результат 

% 

Не склали % 

Ранг 
Середній 
результат 

% 

Не склали % 

ДДМУ 
Національ-

ний 
показник 

ДДМУ 
Національ-

ний 
показник 

 «Крок 2 Загальна лікарська підготовка» 
2020 12 64,7 22,8 19 10 67,9 11 8,8 
2021 5 69,1 4,2 22,8 11 68,3 13,1 12 

«Крок 2 Стоматологія» 
2020 1 80,1 0 23,1 8 71,5 12,5 16,8 

“ЄДКІ етап ІІ Крок 2. Стоматологія” 
2021 1 79,3 0 12,8 1 81,9 0 13,7 

 «Крок 2 Фармація» 
2020 1 72,9 0 10,1 - - - - 

“ЄДКІ ІІ Крок 2. Фармація” 
2021 8 66,8 22,2 10,2 - - - - 

 
Крок 3 

Рік 
  

інтерни державне 
замовлення інтерни контракт середній бал, % 

ранг ранг ДДМУ національний показник 

"Крок 3. Загальна лікарська підготовка" 

2020 

Перша зміна 

2 7 80,3 78,6 

Друга зміна 

4 5 79,9 79,7 

2021 

Перша зміна 

8 3 79,4 78,1 

Друга зміна 

3 2 79 76,6 

"Крок 3. Стоматологія" 

2020 1 6 82,3 81,5 

2021 - 5 70,5 72,8 

 
Постійна увага приділяється подальшому використанню об’єктивних 

методів контролю знань студентів на всіх курсах, перш за все під час 
підсумкових контролів: тестовий контроль, розробка контролюючих та 
навчальних комп’ютерних програм та інше. Належна увага приділяється 
економічному та правовому навчанню майбутніх спеціалістів. У лекційному 
курсі реалізується принцип проблемного навчання. 

 
Атестація випускників ДДМУ у 2021 році: 
-  за спеціальностями 7.12010001 - лікувальна справа та 7.12010002 – 

педіатрія проводилася у формі стандартизованого тестового іспиту "Крок 2. 
Загальна лікарська підготовка"; комплексного клінічного практично-
орієнтованого іспиту; іспиту з гігієни і екології, соціальної медицини, організації 
та економіки охорони здоров'я. Комплексний практично-орієнтований іспит 
складався з двох частин: перша частина  -  безпосередня робота на 10 станціях; 
друга частина – оцінювання рівня сформованості у випускника умінь та навичок, 
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які не передбачають безпосередньої роботи з хворим, в вирішенні ситуаційних 
задач для оцінювання типових завдань діяльності та демонстрації основних 
умінь та навичок згідно з вимогами ОКХ з використанням навчально-наочних 
матеріалів; 

- за освітньо-професійною програмою 221 «Стоматологія» другого 
(магістерського) рівня здійснювалася відповідно до Програми єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), яка складається з кваліфікаційного 
інтегрованого тестового іспиту «Крок» та Об’єктивного структурованого 
практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І). Кваліфікаційний тестовий 
державний іспит «Крок» оцінює відповідність професійної компетентності 
студента вимогам, визначеним Стандартом вищої освіти. Об’єктивний 
структурований практичний (клінічний) іспит оцінює відповідність 
компетентності студента вимогам, визначеним Стандартом вищої освіти та 
освітньо-професійною програмою. Для всебічної оцінки набутих 
компетентностей здобувачами освіти за спеціальністю  «Стоматологія» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти з дисциплін «Терапевтична стоматологія», 
«Хірургічна стоматологія», «Ортопедична стоматологія», «Дитяча терапевтична 
стоматологія», «Дитяча хірургічна стоматологія» та «Ортодонтія» навички 
оцінюються на 12 станціях; 

- освітньо-професійної програми 226 «Фармація, промислова 
фармація» проводилася відповідно до Програми єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), яка складається з кваліфікаційного 
інтегрованого тестового іспиту «Крок2» та Об’єктивного структурованого 
практичного (клінічного) іспиту - ОСП(К)І Для всебічної оцінки набутих 
компетентностей здобувачами освіти за спеціальністю  другого (магістерського) 
рівня вищої освіти  оцінювались на 10 станціях; 

- спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» першого 
(бакалаврського) рівня  складалася з двох послідових частин за всіма 
дисциплінами комплексного практично-орієнтованого іспиту (іспити з фізичної 
терапії та ерготерапії при захворюваннях серцево-судинної системи, нервової 
системи, дихальної системи та опорно-рухової системи): письмової (клінічна 
ситуаційна задача, тестові завдання) та усної (практичні навички). Оцінка 
клінічної компетентності будувалася на комплексній оцінці з використанням 7 
станцій, на яких моделювались різні види клінічної ситуації. 

У 2021 році викладачами Університету створено та видано: підручників – 
8, навчально-методичних та навчальних посібників – 53 (з них українською 
мовою - 40, англійською – 6, французькою – 7), методичних рекомендацій – 3, 
монографій – 7, словників – 6 

Для підвищення якості практичної підготовки здобувачів освіти 
університету діє затверджена програма засвоєння практичних навичок 
відповідно до стандартів медичної освіти, що висвітлена в новому 
«Індивідуальному плані практичної підготовки студентів II-VI курсів». 
Продовжує свою роботу Симуляційний центр, в якому відбувається 
відпрацювання практичних навичок та робота зі «стандартизованим пацієнтом». 
Частина практичних занять, особливо на старших курсах та з лікарями-
інтернами, проводиться на базах центрів первинної медико-санітарної допомоги 
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м. Дніпро та області у відповідності до укладених угод про співробітництво з 
ДОЗ Дніпропетровської ОДА. Професійна практична підготовка здобувачів 
освіти здійснюється на практичних заняттях на кафедрах і на клінічних базах, а 
також в період проходження виробничої практики. Якість засвоєння практичних 
навичок фіксується в індивідуальному плані практичної підготовки студентів II-
VI курсів. Індивідуалізація навчання здобувачів освіти забезпечується на 
практичних заняттях шляхом надання їм  робочих місць, індивідуальних завдань, 
які вимагають самостійного виконання, складання заключень, висновків та 
пропозицій, а також відпрацювання практичних навичок на симуляторах та 
фантомах в тренажерних класах та симуляційному центрі, які постійно 
оновлюються та поповнюються. У 2021 році для симуляційного центру придбано  
13 одиниць сучасних тренажерів-симуляторів, анатомічних фантомів та 
витратних матеріалів для відпрацювання навичок на загальну суму 2 320 286 грн.  
Кафедри також проводять заняття з використанням клінічних кейсів, що мають 
зв’язок з практикою, тобто, з реальною дійсністю, виконанням лікарських 
маніпуляцій. 

 
Викладання вітчизняним здобувачам освіти на всіх курсах ведеться 

виключно державною мовою, іноземним здобувачам освіти – українською, 
англійською та французькою мовами. 

Відповідно до нормативних актів іноземні здобувачі освіти обов’язково 
вивчають дисципліну «Українська мова як іноземна». Для поглибленого 
вивчення української мови іноземними здобувачами освіти у 2021 році видано 
посібники: «Українська мова (лексико-граматичний практикум для слухачів 
підготовчого відділення)», «Збірник вправ з української мови для іноземних 
здобувачів вищої освіти початкового етапу навчання». 

Робота з англомовними студентами вимагає постійного удосконалення 
мовної майстерності викладачів. З 2020 року в університеті працюють курси 
“Cambridge English Language Assessment”, спрямовані на підготовку до 
складання іспиту з англійської мови рівня В2. У  2021 році пройшли навчання та 
склали іспит 62 науково-педагогічних працівника, з них 17 осіб отримали 
сертифікат рівня B2. Станом на 01.01.2021 на цих курсах навчаються 63 науково-
педагогічних працівника університету та 16 здобувачів освіти за освітньо-
професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія», які поглиблено 
вивчають англійську мову для складання ЄДКІ. 

 
У 2021 році традиційно у відповідності до наказу академії №250-ОД  від 

28.12.2017 року «Про затвердження антикорупційної програми та плану заходів 
спрямованих на запобігання та протидію корупції», наказу ДМА №192-ОД від 
20.10.2017 «Про впровадження в ДЗ «ДМА» системи управління якістю у 
відповідності з вимогами міжнародного стандарту ДСТУ, ISO 9001:2015», 
керуючись Положенням «Про сектор моніторингу якості освіти навчально 
методичного відділу з представництвом студентського самоврядування», 
Положенням «Про соціологічне дослідження (анонімне анкетування) в 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», а також Настановою з 
якості Системи управління якістю ISO 9001:2015, було проведено анкетування 
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студентів Університету, кафедри університету отримали високі оцінки за якість 
проведення практичних занять, у тому числі під час застосування технологій 
дистанційного навчання. Студентам було запропоновано відповісти на низку 
питань, зокрема: 

Як Ви оцінюєте якість проведення лекцій? 
Яка Ваша оцінка якості проведення практичних занять на базах кафедр? 
Як Ви оцінюєте якість проведення занять із застосуванням дистанційних 

технологій навчання? 
Чи достатньо кафедра приділяла уваги відпрацюванню практичних 

навичок, включаючи soft skills: лідерство, критичне мислення, формування 
власної думки, уміння аналізувати інформацію тощо)? 

Рівень задоволеності вітчизняних та іноземних студентів дещо відрізнявся. 
На переважній більшості кафедр вітчизняні студенти відмічали недостатню 
увагу викладачів до практичного навчання, включаючи можливість зробити 
доповідь, подискутувати або попрацювати в лабораторії, з хворими, з 
манекенами тощо. Кафедри, які отримали високу оцінку вітчизняних студентів в 
аспекті практичного навчання: кафедра педіатрії 2, онкології, медицини 
катастроф та військової медицини. Найбільше зауважень щодо незначної уваги 
кафедр до практичного навчання висловили студенти 3 курсу (четверта частина 
від проанкетованих) та 4 курсу (майже третина проанкетованих). Більшість 
студентів 6 курсу висловили задоволення щодо практичного навчання на 
кафедрах та у симуляційному центрі, що можна розцінювати як двосторонню 
зацікавленість у результатах навчання – як випускових кафедр, так і самих 
студентів, у яких попереду атестація у вигляді ОСП(К)І.  

 Серед іноземних студентів також більшість висловлювалася за збільшення 
уваги на практичну частину під час занять. Найбільшу невдоволеність 
практичною частиною зазначали студенти 3-6 курсів (у середньому 40%, 33%, 
30% та 27% відповідно). Найбільше зауважень висловлювали студенти 1-2 курсів 
до кафедри анатомії (59% та 66% відповідно), кафедри мікробіології (53%). 
Найбільш задоволені іноземні студенти роботою кафедр мовної підготовки, 
внутрішньої медицини-3, онкології (81%, 83% та 82% відповідно).  

Окремим питанням в анкетах була оцінка студентами 2-го курсу нового 
формату іспитів з анатомії та гістології, під час якого застосовували  завдання 
різного рівня складності. Майже 65% вітчизняних студентів дуже позитивно 
оцінили нову форму іспиту; близько 35% вітчизняних студентів та 61% 
іноземних висловили незадоволення рівнем інформування кафедрами про новий 
тип завдань, відсутністю змоги тренування на практичних заняттях, через що 
можливість якісно підготуватися до іспиту була низькою. 

 
З метою підвищення забезпеченості здобувачів освіти навчальною 

літературою, бібліотечний фонд систематично поповнюється та оновлюється. 
Кожного року на придбання підручників виділяється сума в межах 3 млн. грн. У 
2021 році було придбано 112 назв (в т.ч. 19 назв авторів ДДМУ), 6597 прим. на 
суму 3119207,00 грн.  

Останнім часом при комплектуванні фонду навчальної літератури 
особлива увага приділяється виданням світового рівня, що були перекладені на 
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українську: «Медицина за Девідсоном: принципи і практика»; «Основи патології 
за Роббінсом», «Основи педіатрії за Нельсоном»; «Фармакологія за Рангом і 
Дейлом»; «Медична мікробіологія»;  «Основи імунології: функції і порушення 
імунної системи»;  «Клінічна онкологія» та двомовним (укр. та англ.) виданням: 
«Неттер, Френк Атлас анатомії людини»; атлас «Дерматологія. Венерологія», 
«Побічна дія ліків» тощо. До колективу перекладачів цих видань входять і 
викладачі ДДМУ: Л. Конопкіна, О. Курята, О. Ханюков, Н. Перцева, 
Д. Степанський, В. Жилюк та інш. 

До послуг викладачів та здобувачів освіти - доступ до світових 
електронних баз даних: Scopus; Web of Science; Springer Nature; ScienceDirect; 
Bentham Science тощо. 

Комплекс ресурсів та послуг бібліотеки розміщується на її Web-сайті: 
визначення УДК; електронна доставка документів; віртуальна довідкова служба; 
забронювати книгу; консультант-онлайн тощо. Базовим власним електронним 
ресурсом бібліотеки є Електронний каталог, Репозитарій ДДМУ. Довідка 
бібліотеки про передачу публікацій в Репозитарій враховується для підрахунку 
рейтингу викладача, кафедри. 

В бібліотеці діє автоматизована бібліотечна інформаційна система, 
впроваджено автоматизоване обслуговування користувачів (електронний 
формуляр, штрихкодований фонд). Бібліотека забезпечена необхідним 
обладнанням та ресурсами для виконання своїх функцій – інформаційної 
підтримки навчального та наукового процесів університету.  
 

Для покращення якості підготовки та перепідготовки фахівців, 
розширення навчальних можливостей кафедр проводилась робота по 
впровадженню новітніх технологій навчання, створенню умов для використання 
технологій дистанційного навчання. Зокрема у 2021 році придбано: 

 7 серверів, 
 95 комп’ютери, 
 120 ноутбуків 
 25 SMART-телевізори, 
 30 багатофункціональних пристрої (БФП) 
 3 проектори, 
 50 вебкамер, 
 50 аудіогарнітур. 

Нова техніка розподілена по кафедрам та підрозділам університету. 
Для студентів всіх курсів вдало впроваджено електронний журнал 

успішності, який доступний кожному студенту академії у персональному 
кабінеті. 

Для використання технологій дистанційного навчання у 2021 р. 
впроваджена система управління дистанційним навчанням «MOODLE»  
(платформа для навчання, яка надає викладачам та учням розвинутий набір 
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інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного), а 
також задіяно застосування хмарних сервісів Google - G Suite for Education.  
Завдяки хмарним технологіям здобувачі освіти можуть працювати з будь-якої 
точки планети та з будь-якого пристрою, що має доступ в Інтернет. 

Для забезпечення якісного освітнього процесу у 2021 р. в навчальних 
корпусах створено та введено в експлуатацію нову комп’ютерну мережу.  
 

Організація заходів з гуманітарно-виховної роботи відбувається з добрим 
розумінням важливості якості виконання соціальних ролей нашими студентами, 
тобто з розумінням того, що саме вміння брати на себе відповідальність, 
самовіддане служіння своїй країні, родині, відданість професійній справі, вже 
найближчим часом визначатимуть долю нашої держави. Виходячи з цього, 
метою виховної роботи в університеті традиційно залишається формування у 
студентів соціально-особистісних і загальнокультурних компетенцій, створення 
умов для активної життєдіяльності, для громадянського самовизначення та 
професійної самореалізації, для максимального задоволення потреб в 
інтелектуальному, творчому, культурному і моральному розвитку. До основних 
завдань з виховної роботи, які традиційно ставить перед собою університет, 
належать: 

- заохочення студентської молоді до соціальних, інтелектуальних та 
творчих ініціатив; 

- підтримка та сприяння волонтерським проектам; 
- створення умов для популяризації кращих здобутків національної 

культурної і духовної спадщини, підтримки професійної й самодіяльної 
творчості; 

- сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження 
здорового способу життя; 

- вивчення потреб молоді, зокрема шляхом проведення соціологічних 
досліджень. 
В університеті визначено головні напрямки гуманітарно-виховної роботи, 

серед яких: національно-патріотичне виховання, сприяння волонтерським 
ініціативам, організація культурного дозвілля, екологічне виховання, 
утвердження здорового способу життя через підтримку спортивних проектів, 
створення умов для ефективної діяльності організацій студентського 
самоврядування. 

З метою утвердження в свідомості студентів патріотичних цінностей і 
поваги до культурного та історичного минулого України в університеті протягом 
року відбулися багатосторонні заходи. До національно-патріотичного виховання 
залучені усі кафедри університету: на заняттях викладачі висвітлюють 
культурну спадщину українського народу, перемоги вітчизняних вчених; в 
позааудиторній роботі наводяться приклади високого громадянського обов’язку 
та патріотизму з історії університету. Приміром, з метою урочистого відзначення 
30-ї річниці Незалежності України в університеті було проведено такі заходи: 
урочистості з маршем на плацу з урочистим підняттям прапору України за 
участю курсантів кафедри медицини катастроф та військової медицини; Історія 
України в обличчях і фактах: цикл виставок; зустріч з лікарями-учасниками АТО 



24 

«Лікар – це патріот незалежної України»; флешмоб «Захід – Схід» – одна країна! 
Це Соборна Україна»; просвітницький марафон «Українцем звешся – українцем 
будь»; дистанційний круглий стіл «Як здобувалася незалежність» з нагоди 30 
років із дня проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження 
незалежності України тощо. 

З метою зміцнення національної єдності і консолідації українського 
суспільства в університеті протягом року проводяться круглі столи «Видатні 
українці, знані в Європі та світі», музичні вечори «Пісні народжені в АТО», 
дискусійні платформи «Сторінки української військової звитяги», віртуальні 
виставки «Про минуле серце пам'ять зберігає» тощо. Також на уроках 
народознавства, які відбуваються протягом року у форматі круглих столів, 
студенти разом із викладачами кафедри мовної підготовки проводять традиційні 
тематичні зустрічі: «Рушник в обрядах і звичаях», «Пісні та легенди про 
вишиванку», «Петриківський дивоцвіт», «Бандура і кобза – українські народні 
музичні інструменти». 

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 №596-
р щодо затвердження  Стратегії популяризації української мови до 2030 року 
«Сильна мова – успішна держава» в ДДМУ розроблено план заходів на 2020-
2021 н.р., у рамках якого реалізується План заходів з реалізації Стратегії «Сильна 
мова – успішна держава». Реалізовані та заплановані культурно-просвітницькі та 
патріотичні заходи спрямовані на заохочення студентів до вивчення української 
мови та літератури, формування патріотичної, державницької суспільно-
політичної позиції. Серед традиційних заходів: мовознавча мандрівка «Калинове 
розмаїття – мови нашої суцвіття»; мовознавчий лабіринт «Україна: від мови до 
нації»; онлайн-конкурс студентських робіт на тему: «Значення мови у житті 
суспільства» з нагоди Міжнародного Дня рідної мови; мовний аукціон «У світі 
українських приказок»; проведення тематичних виставок у бібліотеці та музеї 
університету для вітчизняних студентів, а також  іноземних студентів з метою 
популяризації української мови у світі тощо. Головним завданням таких заходів 
– виховати у студентів розуміння української мови як державної, викликати 
любов і пошану до рідного слова, прагнення боротися за його чистоту і 
збагачення. У такий спосіб студенти не тільки здобувають знання, а й одержують 
уроки національної свідомості, стають носіями національного духу, розвивають 
почуття особистої відповідальності за збереження і збагачення рідної мови і 
українських традицій. 

Національно-патріотичне виховання студентів завжди передбачає не лише 
організацію заходів з боку адміністрації університету, а й зацікавлену участь 
студентів у заходах. Яскравим прикладом такої взаємодії є щорічне святкування 
Дня Конституції України. Щороку у червні відбуваються змістовні та цікаві 
культурно-патріотичні заходи, присвячені Дню Конституції України. Змістовні 
лекції про історичний та правовий виміри Конституції, просвітницькі проекти, 
присвячені видатним людям, що долучилися до конституційного процесу, 
користуються популярністю у студентів. А з нагоди 25-ї річниці Конституції 
було проведено флешмоб «Що я знаю про свої конституційні права», який попри 
пандемію коронавірусної хвороби викликав неабияку цікавість серед студентів 
університету. Майбутні медики уважно ознайомилися з текстом Конституції  
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України, та обрали найбільш важливі на їхню думку права громадян. Після 
цього, на території навчальних корпусів №4 та №5 вони запитували інших 
українських та іноземних студентів, чи знають вони про свої конституційні права 
та які з них вважають найважливішими, ділилися своїми думками з даного 
приводу. Також учасники флешмобу зробили тематичні світлини, які виклали до 
соціальних мереж з хештегом #знай_та_шануй_конституційні_права. Ці 
фотографії мають привернути увагу громадськості не лише до Дня Конституцій, 
а й до важливості правової культури в цілому. 

Дуже вдалим з точки зору формування національної самосвідомості 
студентів є здійснення культурно-просвітницького проекту «Видатні українці», 
який протягом звітного навчального року через круглі столи, конференції, 
читання творів під час творчих вечорів, відкриті лекції, дискусійні платформи 
висвітлював багато ювілейних дат, серед яких: онлайн-лекція «Людина своєї 
доби» з нагоди 180 років із дня народження Михайла Драгоманова (1841–1895), 
громадського та політичного діяча, історика; онлайн-лекція «Життєвий і творчий 
шлях Лесі Українки» з нагоди150 років із дня народження Лесі Українки (1871–
1913); онлайн-лекція «Павло Скоропадський та становлення української мови як 
державної в Українській Державі»; літературний вечір «Розстріляне 
Відродження» з нагоди 120 років із дня народження Валер’яна Підмогильного 
(1901–1937), письменника, представника «Розстріляного Відродження»; онлайн-
лекція «І. Котляревський – «батько» української літературної мови (з нагоди Дня 
української писемності та мови); онлайн-лекція «Василь Стефаник – людина, 
народжена Україною» з нагоди 150 років із дня народження Василя Стефаника 
(1871–1936), письменника, громадського та політичного діяча тощо. 

Щороку в університеті урочисто згадують Великого Кобзаря. Упродовж 
місяця студенти у співпраці з викладачами традиційно готуються, заздалегідь 
продумують концепцію свята. Науково-практична конференція «Шевченківські 
читання» відзначається розмаїттям підготовленого матеріалу: вірші Шевченка та 
про Шевченка, цікаві факти про його життя, доповіді про його літературну та 
художню спадщину, про феномен митця.  

В межах національно-патріотичного виховання велика роль приділяється 
урочистостям до Дня Соборності України. Для студентів усіх факультетів 
проводиться традиційна відкрита лекція «Єднаймося заради Незалежності!» і 
студентська науково-практична конференція «Соборність України: історія та 
сучасність». 

З метою гідного вшанування громадянської мужності учасників Революції 
Гідності у відстоюванні прав людини та європейського майбутнього України, їх 
відданості ідеалам свободи та справедливості  і з нагоди Дня Гідності і Свободи 
в університеті проводяться засідання дискусійних клубів і перегляд студентами 
фільмів «Зима у вогні» та «Зима, що нас змінила», відвідування студентами 
експозиції присвяченої Революції Гідності у Дніпропетровському історичному 
музеї ім. Д. І. Яворницького. 

На превеликий жаль історія українського народу не завжди була 
безхмарною. Задля утвердження гуманістичної моральності як базової основи 
громадянського суспільства і культивування особистості громадянина-патріота 
університет проводить траурно-урочисті мітинги, що приурочені до роковин 
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драматичних подій з історії українського народу: до Дня вшанування жертв 
Голодомору, Дня жертв трагедії Бабиного Яру, Дня вшанування пам’яті річниці 
катастрофи на Чорнобильській АЕС. 

Крім того традиційними є круглий стіл, присвячений доброчинцям – 
освітянам, лікарям, які рятували від голоду співвітчизників у 1932-1933 роках і 
студентська акція «Запали свічку пам’яті» з нагоди Дня пам’яті жертв 
голодоморів; відвідання тематичної виставки фотоматеріалів у музеї «Менора» з 
нагоди Дня пам'яті жертв Бабиного Яру; покладання квітів до Меморіалу 
жертвам Чорнобиля; проведення диспуту «Уроки Чорнобиля і Фукусіми». 

Також на виконання  регіонального плану заходів у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі в університеті 
протягом року проведено: круглий стіл «Профілактика булінгу серед студентів»; 
відкрита лекція «Протидія гендерному насильству в Україні та світі»; дискусійна 
платформа «Шляхи протидії торгівлі людьми» тощо. 

Формуванню соціально значущої ініціативності сприяє залучення 
студентів до волонтерських ініціатив. Традиційно в університеті волонтерські 
ініціативи спрямовані на опікування знедоленими дітьми у дитячих будинках, у 
Дніпропетровській Обласній дитячій лікарні, на допомогу людям похилого віку, 
ветеранам, соціально незахищеним людям, воїнам АТО. Студенти-волонтери 
надають активну допомогу по догляду, проводять збір коштів на придбання 
засобів гігієни, іграшок для дітей-інвалідів, виступають з концертами до Дня 
Святого Миколая, Новорічних і Різдвяних свят, до Міжнародного Дня захисту 
дитини, до Дня Перемоги, до Дня людини похилого віку.  

На особливу увагу заслуговує виховна робота з іноземними студентами. В 
академії діє багатогранна система для реалізації творчого потенціалу іноземних 
студентів з 52 країн світу. Свого часу були створені земляцтва іноземних 
студентів задля оптимізації системної роботи.  

Завдяки їх зусиллям кафедри мовної підготовки іноземні студенти щорічно 
беруть участь у Міжвузівському конкурсі декламаторів «Весна, любов, поезія», 
Міжнародній конференції «Не можна любити народів інших, коли ти не любиш 
Україну». Крім того на базі кафедри вже багато років поспіль організовуються 
фестиваль «Дружба народів», проводиться святкування традиційних українських 
свят. 

Цікавим для іноземних студентів виявився культурно-просвітницький 
проект «Краєзнавчий калейдоскоп». Це – серія цікавих авторських екскурсій для 
англомовних першокурсників історичним центром міста. Мета «Краєзнавчого 
калейдоскопу» – поєднати наочне вивчення минулого та сучасного України з 
процесом адаптації та ближчим знайомством з Дніпром. 

Заходи у сфері гуманітарно-виховної роботи мають своє суспільне 
визнання, свої нагороди. Високо оцінено активність нашого студентського 
самоврядування. За підсумками XI обласного щорічного конкурсу «Студент 
року – 2021», що проводиться за підтримки Дніпропетровської 
облдержадміністрації, було відзначено 30 лауреатів, дипломантів та переможців 
за 10 номінаціями. Студенти ДДМУ отримали 7 нагород. 5 студентів, а саме: 
Ірина Шишова, Діана Паньшина, Максим Гребень, Михайло Горохов та Олена 
Бондаренко потрапили до п’ятірки найкращих у своїх номінаціях. А два 



27 

здобувачі освіти: Олександр Куліков та Анастасія Громова, увійшли до трійки 
найкращих та стали лауреатами конкурсу. 

Протягом звітного періоду студенти ДДМУ неодноразово відзначались на 
різних рівнях. Так, приміром, наші студенти отримали стипендію міського 
голови імені Олександра Поля. У Дніпрі було обрано 50 стипендіатів з числа 
активної студентської молоді міста. В числі іменних стипендіатів міського 
голови три активних студенти нашого університету: Олександр Аджимуратов (5 
курс, медичний факультет), Максим Гребень (6 курс, медичний факультет), Анна 
Комарова (5 курс, факультет медицини і фармації). 

Для культурного і здорового дозвілля у медичній академії створюються всі 
умови. І завдяки цьому ми маємо чим пишатись у 2020-2021 навчальному році й 
у спортивному житті університету. Завдяки зусиллям кафедри фізичної 
реабілітації і спортивного клубу університету Олександр Драганов (6 курс, 9 
група) став бронзовим призером Чемпіонату України з класичного 
пауерліфтингу серед студентів ЗВО і виконав норматив майстра спорту України. 

 
В 2021 році з метою покращення екологічного стану Дніпропетровської 

області, сприяння екологічній свідомості населення та розповсюдження 
екологічних знань серед молоді виконано певний обсяг робіт. 

1. Професорсько-викладацьким складом кафедри гігієни, екології та 
охорони праці виконуються наукові дослідження у рамках ініціативних науково-
дослідних робіт:  «Гігієнічна оцінка впливу природних та техногенних факторів 
на стан здоров’я населення” (2016-2021 р.р.) та «Наукове обґрунтування 
комплексу заходів для профілактики порушень здоров'я населення, спричинених 

дією соціальних, природних та техногенних факторів» (2022-2026 р.р.).  
2. За результатами виконання зазначених НДР запропоновані, зокрема, 

підходи до розробки регіональної програми соціально-гігієнічного моніторингу 
атмосферного повітря. 

3. На базі науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем 
ДДМУ (НДІ МБП ДДМУ) працюють: 

- «Придніпровський центр з питань еколого-гігієнічної та медико-
біологічної оцінки промислових відходів» (Н-ВТК «Центр»), що атестований на 
право проведення екологічних досліджень об’єктів навколишнього середовища 
та промислових відходів. У 2021 році проведено 452 дослідження об’єктів 
довкілля за 57 договорами з промисловими підприємствами області, виконано 15 
експертиз щодо кримінальних проваджень у справах про забруднення довкілля 
промисловими відходами (за постановами прокуратури, СБУ, Національної 
поліції);     

- санітарно-гігієнічна лабораторія, яка в 2021 р. внесена до реєстру 
лабораторій  Держпраці України, що атестовані на проведення досліджень з 
гігієнічної оцінки умов праці та проводить дослідження за даним напрямком. 

4. Науковці ДДМУ є співвиконавцями еколого-гігієнічних та медико-
соціальних фрагментів Всеукраїнських і регіональних екологічних програм 
(«Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної 
безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки» тощо). 
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5. Результати наукових досліджень з еколого-гігієнічної оцінки стану 
об’єктів навколишнього середовища оприлюднені співробітниками кафедри 
гігієни, екології та охорони праці на науково-практичних конференціях 
регіонального, республіканського та міжнародного рівнів тощо, зокрема: 

- регіональному науково-практичному еко-форумі «Екологічні інноваційні 
рішення для місцевих громад – науково-практичні аспекти зеленої економіки 
2021»; 

- науково-практичній конференції «Актуальні  питання громадського 
здоров’я та екологічної безпеки України”; 

- конференції «EcoAirSolutions» 2021. 
6. Професори Шевченко О. А., Білецька Е. М., є членами та постійними 

учасниками науково-технічної екологічної ради департаменту екологічної 
політики Дніпропетровської ОДА та Дніпровської міської ради. 

7. Професор Рублевська Н. І. – працює як член комісії з питань здійснення 
державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління 
якістю атмосферного повітря у м. Дніпрі, прийняла участь у розгляді програми 
державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації 
«Дніпро» на 2022-2026 рр. 

8. Актуальні еколого-гігієнічні питання Дніпропетровської області 
обговорюються зі студентами на практичних, семінарських заняттях, при 
читанні лекцій з гігієни та екології.  

9. Для засвоєння тем еколого-гігієнічного спрямування кафедрою гігієни, 
екології та охорони праці видано національні підручники (у співавторстві) та 
посібники для самостійної підготовки студентів, зокрема:  
-  Охорона праці в медичній галузі: підручник /О.П. Яворовський,…. Н.І. 
Рублевська, …О.А. Шевченко, О.О. Кулагін ….]; за заг. ред. О.П. Яворовського// 
Киів: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2021. – 488 с. 
ISBN 978-617-505-857-2 Рекомендовано Вченою радою НМУ імені О.О 
Богомольця; 
- Гігієна та екологія: підручник / [В.Г. Бардов, С.Т. Омельчук, Н.В. Мережкіна та 
ін.]; за аг. ред. В.Г. Бардова. – вінниця: Нова Книга, 2020. – 472 с./  
ISBN 978-966-382-830-5/ 

10. Співробітники кафедри гігієни, екології та охорони праці взяли участь 
у міжнародному грантовому проекті: 
- Проект NAT154 Кімонікс Інтернешнл Інк. («Комонікс») від імені проекту 
USAID «Зміцнення громадської довіри», контракт з USAID № AID-OAA-I-14-
00006 (Технічне завдання № AID-OAA-ТО-17-00009), 2020-2021. 

11. У поточному навчальному році екологічні питання, зокрема щодо 
якості питної води в Україні та охорони водо джерел, винесені на державну 
атестацію лікарів-магістрів, що буде вперше відбуватись за новим принципом у 
формі проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ).    

 
Лікувально-профілактична робота  

Одним із надзвичайно важливих напрямків діяльності університету є 
лікувальна робота співробітників університету. В першу чергу це стосується 
кафедр клінічного профілю. Мета лікувальної роботи клінічних кафедр ДДМУ – 
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організація теоретичної і практичної підготовки осіб, які навчаються на 
клінічних кафедрах, впровадження в практичну охорону здоров’я передового 
досвіду по забезпеченню здоров’я населення, створення умов для підвищення 
кваліфікації і перепідготовки медичних кадрів. 

Лікувальний відділ, як підрозділ університету, у своїй діяльності керується 
низкою нормативних документів, зокрема: «Положенням про клінічний 
лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я», “Положенням про 
організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я   за участю науково-
педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку 
здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я», затвердженого  постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня  2020 року №1337,  Статутом ДДМУ, 
«Положенням про лікувальну роботу клінічних кафедр ДДМУ», що були 
розроблені з метою удосконалення організації виконання лікувально-
профілактичної роботи співробітниками клінічних кафедр, взаємодії 
університету з установами, що здійснюють медичну діяльність, на базі яких 
розташовані клінічні кафедри.  

Співпраця з практичними закладами охорони здоров’я у 2021 році 
виконувалась на підставі договорів про спільну діяльність кафедр та лікувально-
профілактичних закладів співробітниками 41 клінічної кафедри.  

Спільна лікувально-профілактична робота виконується на базі 43 
лікувально-профілактичних закладів м. Дніпро та області, з яких 36 являються 
клінічними базами, затвердженими наказами МОЗ України, а також на базі 
Медичного центру університету та його відокремленого структурного підрозділу 
«Клініка ДДМУ».  

Щоденно 520 співробітників ДДМУ проводять лікувальну роботу: ведуть 
курацію хворих, консультують, виконують операції, приймають пологи тощо. Це 
висококваліфіковані спеціалісти, 82,31% з яких мають вищу (72,88%) та першу 
(9,42%) лікарські категорії. На клінічних кафедрах ДДМУ працюють 99 докторів 
та 321 кандидат медичних наук.  

Співробітниками ДДМУ за 2021 рік виконано значний обсяг лікувально-
консультативної роботи: проліковано 30763 хворих ( з них на COVID – 4677). 
Були консультовані в стаціонарі – 64283 хворих (з них на COVID – 12844) у 
поліклініці –  66657 (з них на COVID - 1648 хворих). Співробітниками академії 
прийнято 380  пологів. Що стосується оперативного навантаження, то у 2021 р. 
професорсько-викладацьким складом ДДМУ виконано 10340 оперативних 
втручання. Зроблено 232 виїзди по лінії санітарної авіації, де було оглянуто 237 
хворих  (з них на COVID - 55  хворих).  

Професорсько-викладацький склад клінічних кафедр бере участь у 
розробці і реалізації програм розвитку практичної охорони здоров’я, 
забезпеченні санітарно-епідеміологічного благополуччя і профілактики 
захворювань, а також в санітарно-гігієнічній освіті населення.  

Співробітники університету також беруть активну участь у засіданнях 
колегій міського департаменту охорони здоров’я та департаменту охорони 
здоров’я Дніпропетровської ОДА, нарадах з питань охорони здоров’я, 
селекторних нарадах та колегіях МОЗ України. Викладачі ДДМУ входять до 
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груп експертів МОЗ України (5) та департаменту охорони здоров’я 
Дніпропетровської ОДА (32). 

Дніпропетровська область безпосередньо межує з територією, на якій 
проводиться операція об’єднаних сил, тому з травня 2014 року область першою 
розпочала прийом поранених, травмованих та хворих військовослужбовців, 
цивільних осіб – учасників операції об’єднаних сил. Медична допомога 
надається в 7 лікувально-профілактичних закладах та одному військовому 
госпіталі, що є клінічними базами Дніпровського державного медичного 
університету. За 2021 рік надано медичну допомогу хворим –учасникам АТО 
(ООС): проліковано – 129, надано консультативну допомогу – 279, 
прооперовано – 50 осіб, У Дніпропетровському військовому госпіталі В/Ч-А 
4615, при наданні допомоги беруть участь співробітники кафедр хірургічної 
стоматології, імплантології та пародонтології, медицини катастроф та військової 
медицини, інфекційних захворювань. Працює стоматологічне відділення, де 
встановлено 6 стоматологічних установок, на яких протягом 2021 року 
співробітниками кафедри була надана стоматологічна допомога 2532 хворим  
військовослужбовцям. 

Значний внесок одержано при впровадженні програм «Здоров’я людей 
похилого віку», «Поліпшення медичного обслуговування сільського населення», 
«Туберкульоз», «Профілактика та реабілітація серцево-судинної патології», 
«Здоров’я дітей та матерів Дніпропетровщини»; «Цукровий діабет», 
«Профілактика та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових 
захворювань», «Протидія поширенню інфекційних соціально-небезпечних 
захворювань», «Онкологія», «Регіональна програма імунопрофілактики та 
захисту населення від інфекційних хвороб»; створення «Астмо-школи» та ін. 

З метою покращення роботи по охороні здоров’я співробітників 
університету, профілактики, своєчасного виявлення та лікування захворювань, 
на базі відокремленого підрозділу «Клініка ДДМУ», проведено  профілактичний 
медогляд 219 співробітників ДДМУ, які працюють у шкідливих умовах 
(декретована група).  

З появою коронавірусної хвороби COVID- 19 в університеті було вжито 
ряд заходів з метою попередження розповсюдження цієї хвороби, для 
співробітників медичного університету було підготовлено Наказ № 148-ОД від 
07.10.2021 року «Щодо забезпечення мінімізації поширення короновірусної 
хвороби COVID-19  у Дніпровському державному медичному університеті», 
було чітко визначено відповідальних осіб  і їх обов’язки щодо підготовки всіх 
служб університету на випадок появи хворого співробітника,  або здобувача 
освіти на коронавірусну хворобу. 

Співробітники університету брали активну участь в лікуванні та 
консультативній допомозі хворим на COVID-19, всього проліковано і  
проконсультовано - 24484 хворих. 

Проводилась активна популяризаційно-просвітницька кампанія щодо 
профілактики COVID- 19:  

- виступи на телебаченні та участь у телемостах – 67 ефірів; 
- проведення тренінгів, лекцій, семінарів - 72 заходи; 
- публікація в ЗМІ – 5;  
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- публікації в соціальних мережах – 68. 
Одними з перших почали вакцинацію співробітників ДДМУ, наразі 

провакциновано – 98,8 % співробітника, професорсько-викладацький склад – 
99,13% (при цьому від роботи відсторонено 5 осіб, з яких - 1 ПВС).  

На базі базі міжкафедрального навчально-тренувального центру 
симуляційної медицини, за ініціативою студентів та за підтримки керівництва 
ДДМУ і органів управління охорони здоров’я області першими серед ЗВО 
Дніпропетровщини була організовано  централізовану вакцинацію студентів від 
COVID-19. 

Всього провакциновано вітчизняних студентів (громадян України) віком 
старше 18років - 85,95%, іноземних студентів – 96,01%.     

«Клініка медичного університету» - структурний підрозділ ДДМУ 
Заклад має всі правоустановчі документи: ліцензію на медичну практику 

на 17 лікарських спеціальностей, акредитацію, атестовану клініко-діагностичну 
лабораторію. Клініка акредитована на вищу категорію. 

Клініка надає медичну допомогу 48 організаціям міста на підставі 
договорів, а також співпрацює з 18 страховими компаніями, надана медична 
допомога 764 застрахованим особам.  

Клініка внесена до наказу МОЗУ на право проведення медичних оглядів 
моряків-міжнародників.  

Ліжковий фонд стаціонару складає 120 ліжок: терапевтичне відділення  - 
40 ліжок, неврологічне відділення – 40 ліжок, ендокринологічне відділення – 40 
ліжок.  

Потужність поліклініки 170 відвідувань у зміну, у т. ч. 70 – у 
стоматологічному відділенні. 

На базі клініки розташовані кафедри ендокринології, неврології, 
хірургічної та ортопедичної стоматології. Розширена медична практика за 
спеціальністю гастроентерологія. Відкритий кабінет ендоскопії, ехокардіографії 
та УЗД периферичних судин. 

Основні показники діяльності клініки задовільні, відповідають показникам 
по місту та країні за результатами 2021 р.  

Кількість виписаних із стаціонару: 2021- 3393, 2020 р. – 3263. 
У поліклініці Клініки ДДМУ за 2021 р. проконсультовано 60785 осіб, 

виконано 1419 операцій, проведено 19083 діагностичних дослідження. 
Впроваджено у роботу поліклініки добове моніторування серцевого ритму. 

У кабінеті «Здорові легені» надано 2280 консультації мешканцям міста.  
Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності відповідає середнім 

показникам по місту та країні, середній термін  тимчасової втрати працездатності 
у клініці складає 10,9 дні.  

Проведено медичний огляд 219 працівників ДДМУ. 
Клініка співпрацює з Фондом соціального страхування з метою 

направлення застрахованих осіб на медичну реабілітацію відповідно до 
показань. За 2021 р. на медичну реабілітацію направлено 49 хворих 
ендокринологічного та терапевтичного профілю у санаторії місцеві та країни. 

У кабінеті діабетичної стопи надана медична допомога 979 хворим з 
трофічними порушеннями. На базі клініки працює школа цукрового діабету. 
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Співробітники кафедр надають консультативну допомогу у стаціонарі та 
поліклініці. 

Клініка ДДМУ у 2021 р. отримала за надання медичних послуг  
1255500  грн. 

Медичний центр ДДМУ 
Медичний центр ДДМУ функціонує згідно наказу МОЗ України № 121 від 

18.03.2003 року «Про створення клінічної бази (медичного центру) 
Дніпропетровської державної медичної академії», з метою  створення 
необхідних умов для клінічної підготовки студентів, інтернів, слухачів 
факультету післядипломної освіти  ДДМУ, освоєння сучасних методів 
діагностики та лікування, впровадження  нових медичних технологій,  
забезпечення сучасної матеріально-технічної бази для реалізації науково-
дослідницької роботи кафедр, проведення клінічних випробувань лікарських 
засобів, здійснення медичної практики.  

Медичний центр є структурним підрозділом ДДМУ, а також клінічною, 
практично-навчальною базою для кафедр та інших структурних підрозділів 
університету. 

Медичний центр має ліцензію Міністерства охорони здоров’я України АГ 
№ 598825  від 26 квітня 2012 року на проведення медичної практики за 19  
медичними фахами  з 14 лікарських спеціальностей та  5 спеціальностей 
молодших спеціалістів з вищою медичною освітою. 

З червня  2021 року  має сертифікат на вищу акредитаційну категорію.  
Медичний центр надає платні послуги населенню, передбачені чинним 
законодавством згідно затвердженого переліку, а у 2021 році даний перелік 
розширили з додаванням дитячої стоматології. У 2021 році лікарями 
спеціалістами  медичного центру працювало 15 фізичних осіб, з них постійно 
працюючих –3 фахівця; працюючих за сумісництвом -12. Укомплектованість 
лікарських посад (на кінець року) склала 76%. Серед  лікарів 10 кандидатів 
медичних наук (що складає 67% від загальної кількості лікарів). 

Медичний центр продовжує надання платних стоматологічних послуг 
населенню, передбачені чинним законодавством. За неповний 2021 рік надано  
1767 платних стоматологічних послуг на суму  494 098 гривень. Аналіз 
діяльності медичного центру показав, що кількість відвідувань спеціалістів  
медичного центру (за виключенням діагностичних) за 2021 рік, значно зріс , це 
пов'язане з розширенням асортименту послуг за рахунок роботи терапевтів-
стоматологів та ортопедів-стоматологів.  

Протягом року проводився  щоденний медичний контроль за станом 
здоров’я водіїв гаражу університету. У  2021 році проведено 1497 оглядів  водіїв. 

 
Міжнародна діяльність  

Одним з найбільш актуальних напрямків діяльності Дніпровського 
державного медичного університету є міжнародна діяльність. Її успіх сприяє 
спілкуванню з іноземними колегами з питань медичної освіти, прогресивних 
напрямків у лікуванні, наукових досліджень. Саме це надає можливість 
студентам та співробітникам університету відчувати себе невід’ємною часткою 
всесвітньої медичної громади. Головним видом діяльності є підготовка 
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іноземних громадян – навчання слухачів підготовчого відділення, студентів та 
післядипломна освіта. Університет готує лікарів для більш ніж 50 країн світу. В 
ДДМУ активно функціонує міжнародний відділ. Одним з головних напрямів 
роботи міжнародного відділу університету є робота по залученню до співпраці 
нових партнерів та збільшенню контингенту іноземних студентів. Найбільш 
широке представництво мають громадяни країн: Індія, Ізраїль, Марокко, Туніс, 
Йорданія, Єгипет, тощо. Процес рекрутизації іноземних громадян на навчання в 
ДДМУ забезпечують 5 суб’єктів підприємницької діяльності. Зростання 
контингенту полягає в активізації роботи зазначених суб’єктів, залучення до 
співпраці нових фірм, а також опрацювання механізмів індивідуального 
запрошення іноземних громадян, взаємодії з громадськими організаціями 
іноземних студентів. Щорічно надається інформація про освітні послуги 
університету до Українського державного центру міжнародної освіти МОН 
України для розповсюдження у довідниках за кордоном. Міжнародний відділ 
забезпечує рекламно-інформаційну діяльність. 

Підтвердженням того, що організаційно-правове, кадрове, навчально- 
методичне забезпечення освітнього процесу підготовки фахівців для системи 
охорони здоров’я відповідає сучасним вимогам, слугує той факт, що університет 
успішно пройшов наглядовий аудит розробленої та впровадженої системи 
управління якістю за міжнародними стандартами ДСТУ ISO 9001- 2015 (ISO 
9001 2015, IDT) та отримав відповідний сертифікат. 

Університетом підписано Велику хартію університетів (Magna Charta 
Universitatum), продовжено членство у Всесвітній агенції франкомовних 
університетів (AUF). Дніпровський державний медичний університет з червня 
2021 року розпочав співпрацю з Альянсом університетів Шовкового шляху 
(Китай). Програма технічно підтримується Міжнародним центром знань 
інженерних наук і технологій під егідою ЮНЕСКО (IKCEST).  

За рейтингом U-Multirank 2020 року університет входить до числа 25 
провідних світових закладів в наступних областях: «Спільні публікації з 
промисловими партнерами» та «Міжнародні спільні публікації». Згідно з 
рейтингом U-Multirank за 2021 рік Дніпровський державний медичний 
університет увійшов до ТОП-25 університетів світу за показником «Інноваційні 
форми оцінювання» в медицині. Цей показник враховує використання в 
навчальному процесі нових форм оцінювання, таких як тематичні дослідження 
(case studies) та структуровані клінічні випадки, порівняно з тестами множинного 
вибору та письмовими тестами. Ці інноваційні форми краще пов'язані з 
очікуваними результатами навчання лікарів. 

Дніпровський державний медичний університет є постійним учасником і 
номінантом міжнародних виставок з питань освіти і науки, де регулярно отримує 
золоті медалі, дипломи, сертифікати якості наукових публікацій та інші 
нагороди. Зокрема, 20-22 жовтня 2021 р. відбулася Тринадцята міжнародна 
виставка «Інноватика в сучасній освіті» й виставка освіти за кордоном «World 
Edu» в Київському Палаці за інформаційної та методично-організаційної 
підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії 
педагогічних наук України, Державної наукової установи «Інститут модернізації 
змісту освіти». «Інноватика в сучасній освіті» – єдиний професійний форум 
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освітніх, наукових і науково-технічних інновацій в Україні, на якому широко 
представлені інноваційні досягнення галузі освіти. Це ефективний майданчик 
для презентації інноваційних освітніх матеріалів і досвіду, обговорення освітніх 
проєктів, конструктивного спілкування між виробниками сучасних технологій та 
їх безпосередніми користувачами, професійне інформаційне поле для ділових 
контактів із розвитку науково-технічних досліджень, академічного обміну 
школярами, студентами, викладачами, обговорення аспектів упровадження 
сучасних технологій, методик безспосередньо в навчальний процес. 

Дніпровський державний медичний університет був удостоєний почесного 
звання «Лідер інновацій в освіті», та робота кафедри фізичної реабілітації, 
спортивної медицини та валеології (завідувач кафедри професор Олег 
Неханевич) отримала золоту медаль у номінації «Упровадження інноваційних 
технологій в освітню діяльність закладу». 

Університет має 20 угод на співпрацю з закордонними закладами вищої 
освіти, науковими та лікувальними установами 
(https://dmu.edu.ua/ua/diyalnist/mizhnarodna-diyalnist). Укладені угоди мають на 
меті розширення співробітництва і взаємодії із закладами-партнерами. До сфери 
інтересів міжнародного наукового і навчального співробітництва долучаються 
такі види діяльності як обміни викладачами і студентами, спільні дослідження, 
організація та спільне проведення наукових симпозіумів, робочих нарад та 
конференцій, спільне використання набутих розробок та інноваційних методів 
викладання, обмін досвідом в організації навчального процесу. 

Одним із результатів міжнародної співпраці ДДМУ є проект “Симуляційне 
навчання для післядипломної освіти лікарів” (2021-2022 рр.), що реалізується за 
підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) Гмбх 
“Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході 
України”. Метою цього проекту є створення умов для набуття практичних 
навичок, надання медичної допомоги, компетенції роботи у команді в умовах 
симуляційного центру при очній підготовці лікарів-інтернів та при 
безперервному професійному навчанні лікарів різних спеціальностей, у тому 
числі анестезіологія, медицина невідкладних станів; акушерство і гінекологія; 
загальна практика - сімейна медицина. 

Університет активно підтримує академічну мобільність студентів та 
викладачів (внутрішню та міжнародну), що надає можливість приймати участь у 
стажуваннях, наукових конференціях, конгресах, обмінюватися досвідом з 
іноземними колегами. 

 
Виконання державного замовлення  

Обсяги державного замовлення доведено до ДДМУ наказом МОЗ України 
від 09 серпня 2021 року №1699 (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 червня 2021 року №708). 

У 2021 році максимальний обсяг державного замовлення на прийом на 
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за 
спеціальністю 222 «Медицина» становив 270 місць (широкий конкурс, відкрита 
конкурсна пропозиція), освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 227 
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«Фізична терапія, ерготерапія» – 10 осіб (широкий конкурс, відкрита конкурсна 
пропозиція).  

Результати широкого конкурсного відбору на місця державного 
замовлення були такими: 

- на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за 
спеціальністю 222 «Медицина» рекомендовано до зарахування 262 особи; 

- на навчання для здобуття  освітнього ступеня «бакалавр» за 
спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» рекомендовано до зарахування 
10 осіб. 

 
 
 Спеціальність (код), вид 
підготовки (підвищення 

кваліфікації) 

Обсяг прийому Обсяг випуску 
код осіб код осіб 

Медицина (магістр) 
222 

max 
222 - 

270 
Фізична терапія, ерготерапія 
(бакалавр) 

227 10 227 6 

Лікувальна справа  7.12010001 - 7.12010001 328 
Педіатрія  7.12010002 - 7.12010002 90 
Аспірантура - 20 - 10 
Підвищення кваліфікації - 5711 - 5711 
Інтернатура - 345 - 284 

 
Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 

році, за державним замовленням були зараховані вступники, які виконали 
вимоги Умов прийому (подали оригінали документів), а саме 244 вступника – на 
навчання за спеціальністю 222 «Медицина» та 8 вступників (зокрема 2 
вступника, яких було переведено на вакантні місця державного замовлення) – на 
навчання за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». 

 

Порівняльний аналіз результатів прийому на навчання на місця 
державного замовлення в ДДМУ в 2020 та 2021 рр. 

Спеціаль-
ність 

2020 рік 2021 рік 

План 
Подано 
заяв 

Кон-
курс 

Прох. 
бал 

Зарахо-
вано 

План 
Подано 
заяв 

Кон-
курс 

Прох. 
бал 

Зарахо-
вано 

Медицина 300 709 2,36 156,856 
179 

(1*) 
270 752 2,8 152,572 244 

Фізична 
терапія, 
ерготерапія 

- - - - - 10 162 16,2 
170,728 

(169,177*) 

8 

(2*) 

Примітка: * – зокрема особи, які переведені на вакантні місця державного 
замовлення 
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Вступники пільгових категорій, яких зараховано 
на місця державного замовлення в 2021 році 

Категорія 
Зараховано 

(абс.) 
За квотою, з них: 5 

- квота-1 (сирота / без піклування батьків) 1 
- квота-2 (вступники з ТОТ) 4 

Спеціальні умови, з них: 15 
- інваліди I-II групи, дитина-інвалід 2 
- діти учасників бойових дій (АТО) 5 
- відп. до ЗУ «Про підвищення престижності шахтарської праці» 5 
- внутрішньо переміщена особа 3 

 
Зведені відомості про результати прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в ДДМУ в 2021 році 

 
222 

Медици
на 

221 
Стоматоло

гія 

226 Фармація, 
промислова 
фармація 

227 
Фізична 
терапія, 

ерготерапія 

Всього 

Вітчизняні (бюджет) 244 - - 8 252 
Вітчизняні (контракт) 4 31 27 31 93 
Іноземні громадяни 481 212 68 7 768 

Всього 729 243 95 46 1113 
Вітчизняні на ІІ курс 
(контракт) 

27 2 17 1 47 

Підготовче відділення 
(іноземні громадяни) 

- - - - 135 

Всього по ДДМУ 756 245 112 47 1295 
 

Зведені відомості про результати прийому до ДДМУ  у 2021 році 
 

 
222 

Медицина 
221 

Стоматологія 

226 
Фармація, 
промислова 
фармація 

227 
Фізична 
терапія, 

ерготерапія 

Всього 

Вітчизняні (бюджет) 244 - - 8 252 
Вітчизняні (контракт) 31 34 44 32 141 
Іноземні громадяни 481 212 68 7 768 

Всього 756 246 112 47 1161 
Підготовче відділення 
(іноземні громадяни) 

- - - - 134 

Всього по університету 1295 
 

План випуску у 2021 році за державним замовленням також доведено до 
ДДМУ наказом МОЗ України від 09 серпня 2021 року №1699 (відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року №708). 
Плановані показники випуску в ДЗ «ДМА» 7.1201001 Лікувальна справа – 329, 
7.1201002 Педіатрія – 92. 

Фактичні показники випуску 2021 рік - 7.1201001 Лікувальна справа–324, 
7.1201002 Педіатрія – 88. 
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У відповідності до Закону України «Про внесення змін до Закону України 
"Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 31.05.2017 №376 «Про визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» заклади вищої освіти 
сприяють працевлаштуванню випускників, підготовка яких здійснювалась за 
державним замовленням. В університеті функціонує комісія щодо сприянню 
працевлаштуванню випускників. У 2021 році завершили навчання за денною 
формою за рахунок бюджетних коштів - 412 випускників, з них приступили до 
інтернатури - 371 випускник, не приступили  до навчання в інтернатурі - 41 
випускник. 

 
Відомості про результати  випуску у 2021 році 

Спеціальність План Фактично 
Отримали 

направлення на 
працевлаштування 

Отримали довідку про 
навчання за 
державним 
замовленням 

Лікувальна справа 329 324 228* 95 
Педіатрія 92 88 65** 25 

Всього: 421 412   
** у т.ч.:  

- 2 особи, відраховані з 24.06.2021 як такі, що закінчили теоретичний курс навчання та не 
атестовані екзаменаційною комісією; 

- 3 особи отримали направлення на працевлаштування у 2020 році (поновлені на 6 курс з 
01.09.2020) 

*у т.ч. 2 особи, відраховані з 05.08.2021 як такі, що закінчили теоретичний курс навчання та не 
атестовані екзаменаційною комісією. 
 

Юридичною службою Університету проводиться претензійно-позовна 
робота стосовно відшкодування коштів випускниками, які навчалися за 
державним замовленням та не доїхали до місць працевлаштування. 

 
Випуск  2020/2021 навчального року 

Кваліфікація 
Форма навчання 

Разом 
Бюджетна Контрактна 

Лікарі 412 288 700 
Клінічні провізори - 7 7 
Фармацевти - 30 30 
Фізичні терапевти, ерготерапевти 6 15 21 

Всього: 418 340 758 
 

 
Соціальний захист співробітників і студентів 

Адміністрацією університету у 2021 році надана матеріальна допомога 
співробітникам на оздоровлення на суму 5 670,06 (+951,9) тис. грн. На 
преміювання співробітників витрачено 79735,8 (+30816,7) тис грн. 

На спортивній базі академії університету виділяється оптимальний час для 
проведення спортивно-масової роботи. З урахуванням протиепідемічних 
обмежень функціонують 5 груп здоров’я по різним видам спорту.  



38 

Протягом десяти останніх років на спортивній базі університету 
(плавальний басейн, фехтувальна зала, тренажерна зала, зала настільного тенісу) 
щосуботи з 10.00 до 14.00 проводиться день здоров'я співробітників та студентів. 
За 2021 рік співробітниками і студентами було здійснено понад 1000 відвідувань. 
Для занять спортом і фізичною культурою в університеті функціонує сучасний 
спортивний центр: зали для гри в баскетбол, міні-футбол, волейбол, бадмінтон, 
зали настільного тенісу, для занять боксом, боротьбою, художньою та 
спортивною гімнастикою. Постійно функціонує відкритий спортивний 
майданчик та басейн. В період літніх канікул щорічно вже понад 60 років працює 
«під повну загрузку» спортивно-оздоровчий табір. У 2021 році в спортивно-
оздоровчому таборі оздоровлено 150 співробітників та членів їх сімей. 

Велику увагу адміністрація і профспілковий комітет приділяють 
соціальному захисту ветеранів війни, праці та інвалідам. В університеті 
функціонує Рада ветеранів, Жіноча рада. Плідно працює програма «Сім’я. 
Здоров’я. Діти». На базі університету створено університет «Золотого віку». На 
жаль, у зв’язку із забезпеченням протиепідемічних заходів, пов’язаних з  
COVID-19, у 2021 році кількість відвідувань спортивно-оздоровчої бази суттєво 
зменшилась, а університет «Золотого віку» цього  року не працював. 

В 2021 році проведено дослідження умов праці для визначення 
контингенту профілактичних оглядів на 18 робочих місцях. 

На виконання планів соціального розвитку із коштів профбюджету 
витрачено 1,474 454 грн., в тому числі: на матеріальну допомогу – 723 500 грн.; 
на культмасову роботу – 250 855 грн.; на оздоровлення – 500 099 грн.  

У 2021 році на придбання засобів індивідуального захисту витрачено 
614 483,82 грн., на засоби дезинфекції – 154 197,13 грн.  

Соціальні виплати, передбачені нормативними документами, 
здійснюються своєчасно та в повному обсязі відповідно до потреб, розрахунків 
та затверджених планів видатків. У 2021 році дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, виплачено: грошову компенсацію 
вартості харчування в сумі 942,4 тис.грн.; на придбання навчальної літератури – 
174,2 тис.грн.; грошову компенсацію для придбання одягу - 12,6 тис.грн.; 
одноразову грошову допомогу випускникам при працевлаштуванні – 283,7 
тис.грн. Виплачена одноразова грошова допомога випускникам в сумі 71,3 
тис.грн. та соціальна стипендія – 2925,9 тис.грн. Виплати стипендії та заробітної 
плати проводилися вчасно. 

На цей час в університеті діє колективний договір між ректором та 
профспілковою організацією, яка представляє інтереси трудового колективу. 
Положення і норми колективного договору розроблено на підставі КЗпП 
України «Закону України про колдоговори», «Закону України про профспілки…» 
та інших законодавств і нормативно-правових актів. Колективний договір 
схвалено конференцією трудового колективу та зареєстровано в органах 
місцевої виконавчої влади. В університеті створена робоча комісія по контролю 
за виконанням умов колективного договору, яка щорічно звітує на конференції 
трудового колективу про його виконання. У 2021 році всі умови колективного 
договору виконані, суперечок між адміністрацією і трудовим колективом 
стосовно виконання положень колективного договору не виникало.  
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Працює студентське самоврядування та профспілкова організація 
студентів, які забезпечують захист прав та інтересів осіб, які навчаються в 
університеті та їх участь в управлінні закладом вищої освіти. 

 
Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

13.05.2017 року № 514 Про затвердження Положення про організацію та ведення 
претензійної та позовної роботи у Міністерстві охорони здоров'я України та 
Положення щодо організації правової роботи на підприємствах, в установах та 
організаціях, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я 
України та Положення щодо організації правової роботи у Дніпровському 
державному медичному університеті була організована робота юридичного 
відділу 2021 році. 

Юридичний відділ, який відповідно до покладених на нього завдань бере 
участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів ДДМУ, 
забезпечує правильне застосування норм законодавства, що стосуються прав і 
законних інтересів осіб, що навчаються і працюють в ДДМУ, здійснює 
представництво інтересів в судах. 

У звітному періоді, як і у попередні роки увага приділялась письмовим 
зверненням громадян, які надходили до відділу, не допускався розгляд звернень 
з порушенням термінів, встановлених Законом України «Про звернення 
громадян», «»Закону України «Про доступ до публічної інформації». Надано 38 
роз’яснень щодо застосування чинного законодавства працівникам та студентам 
ДДМУ. Найпоширенішими були питання, пов’язані із трудовими відносинами 
працівників, відпрацювання 3 роки як молоді фахівці у державній установі 
охорони здоров’я, надання академічних відпусток студентам тощо. 

Звернення громадян, які надійшли до юридичного відділу зберігаються в 
юридичному відділі де окрім самих звернень, зберігаються матеріали щодо їх 
розгляду та відповіді. Кожному зверненню надаються обґрунтовані відповіді та 
роз’яснення з посиланням на діючі законодавчі документи, а також прийняті 
рішення адміністрації ДДМУ. 

Працівниками юридичного відділу постійно проводиться правова 
експертиза та погодження проектів локальних актів, організаційно-розпорядчих 
документів, договорів що розробляються в ДДМУ з метою відповідності їх 
чинному законодавству України. За моїм дорученням готуються проекти 
договорів, які укладаються ДДМУ.  

Особлива увага приділяється організації та веденню претензійно-позовної 
роботи. Така робота здійснюється відповідно до норм чинного законодавства 
України та «Положення щодо організації правової роботи у ДДМУ.  

Упродовж 2021 року ДДМУ взяла участь у 41 судовій справі, при 
підготовці до яких постійно готувалися позовні заяви, відзиви та заперечення, 
клопотання тощо. 

Крім того, на виконання Листа МОЗ України від 25.06.2018 року вих. № 
14-16/16176 до МОЗ України у передбачені строки подавався звіт про стан 
позовної та претензійної роботи в ДДМУ. 

Впродовж 2021 року, ДДМУ направили до суду 29 позовних заяв про 
стягнення витрат за навчання стосовно осіб, які відмовляються приступити до 
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роботи за направленням і відпрацювати не менш як 3 роки, як молоді фахівці у 
державній установі охорони здоров’я.  

 
Антикорупційна діяльність. Однією з найважливіших складових у 

забезпеченні законності в діяльності ДДМУ є робота щодо запобігання та 
протидії корупції.  

У 2021 році на виконання плану заході із запобігання і протидії корпії в 
ДДМУ було проведено 2 семінари  та проведено оцінку корупційних ризиків. 

Вся інформація про антикорупційну діяльність в ДДМУ, а також 
інформація для зв’язку з уповноваженою особою з питань запобігання та 
виявлення корупції опублікована на офіційному веб-сайті ДДМУ.  

З метою здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного 
законодавства уповноваженою особою постійно здійснюється розгляд 
організаційно-розпорядчих документів ДДМУ на наявність корупційних ризиків 
та відповідність законодавству. Всі організаційно-розпорядчі документи ДДМУ 
(в тому числі договори) погоджуються уповноваженою особою. 

Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" вся інформація 
по державним закупівлям оприлюднена на сайті ProZorro, який є офіційним 
порталом для оприлюднення інформації про публічні закупівлі України. 

Для забезпечення доступу до публічної інформації та з метою дотримання 
принципів прозорості та неупередженості структурними підрозділами ДДМУ, в 
межах компетенції, забезпечується оновлення на офіційному веб-сайті 
інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних та розміщено 
інформацію про кошторис та штатний розпис. 

За звітний період відсутні випадки притягнення до відповідальності осіб, 
які працюють в ДДМУ, за вчинення корупційних правопорушень, а також 
правопорушень, пов’язаних з корупцією.  

Працівники ознайомлені із змістом Антикорупційної програми та 
антикорупційним законодавством під підпис, що відображено у посадових 
інструкціях.  Внесені зміни та доповнення у Контракти щодо відповідальності за 
корупційні правопорушення. 

Співпраця з правоохоронними органами є важливим показником 
дійсної прихильності ДДМУ до декларованих антикорупційних стандартів 
поведінки. Дане співробітництво здійснюватися в різних формах не заборонених 
законами України. 

 
Матеріально-технічна база та фінансово-господарча діяльність 

Загальна площа власної бази навчальних корпусів, гуртожитків та інших 
будівель складає 109 071,5 м2, розміщених на земельних ділянках загальною 
площею 17,9 гектарів, на які є державні акти на право постійного користування. 

Навчальна матеріально-технічна база університету складається із 7 
навчальних корпусів, сучасного спортивного комплексу, плавального басейну, 
вiварiю, науково-дослiдних лабораторій, науково-дослiдного інституту медико-
біологічних проблем ДДМУ, клініки медичної академії, загальна площа яких 
складає 52301,8 м2, де розміщено 691 навчальні аудиторії, кабінети, лабораторії.  
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Навчальні корпуси, де розташовані кафедри, забезпечені необхідними 
меблями, устаткуванням, технічними засобами в обсягах та кiлькостi, що 
вiдповiдають вимогам організації освітнього процесу.  

Університет має 8 гуртожитків, загальною площею 48 911,7 м2. Студентське 
харчування забезпечується їдальнями та буфетами на 400 місць. 

ДДМУ має задовільний фінансово-економічний господарський стан, 
здійснює науково–виробничу діяльність відповідно до чинного законодавства. 
Здійснені заходи щодо зміцнення фінансового становища закладу, а саме - суворе 
виконання кошторисів, затверджених за встановленим порядком. 

Затверджено кошторисами на 2021 рік: 
КПКВ 2301070 2301020 2301170 ВСЬОГО 

Загальний фонд, тис.грн. 150 131,4 2 086,8 29 701,6 152 218,2 

Спеціальний фонд, 
тис.грн. 

817 290,1 28 664,5 9 239,6 853 882,9 

 
Надійшло коштів у 2021 році 

КПКВ 2301070 2301020 2301170 ВСЬОГО 

Загальний фонд, тис.грн. 150 131,4 2 086,8 29 454,4 152 218,2 

Спеціальний фонд, 
тис.грн. 

371 865,8 13 608,8 4 068,9 389 543,5 

Обсяг надходжень до спеціального фонду за 2021 рік – 389 543,5 тис. грн., із 
них підготовка кадрів – 323 373,4 тис. грн., наука 13 210,2 тис. грн., оренда – 1 304,1 
тис.грн., депозити – 19 746,4 тис. грн., гуртожитки – 27 398,6 тис. грн., медичні 
послуги – 1 755,4 тис. грн. та інші надходження – 2 755,4 тис. грн. 

За 2021 р. виконано робіт по забезпеченню навчального та наукового 
процесу, підтримки інфраструктури закладу на загальну суму 93 503,7 тис.грн. (у 
2020 – 108 891,9 тис. грн.) 

 На розвиток та підтримку інфраструктури  в ДДМУ у 2021 році витрачено 
60 560,9тис.грн (2020 – 54 403,0 тис. грн.), на комунальні видатки  26653,1 тис. грн 
(2020 – 17912,52 тис.грн) 

Касові видатки закладу у 2021 році склали: 
КПКВ 2301070 2301020 2301170 ВСЬОГО 

Загальний фонд, тис.грн. 150 131,4 2 086,8 29 454,4 155 386,5 

Спеціальний фонд, 
тис.грн. 

330 639,9 12 996,2 4 131,0 346 519,5 

 
Основні витрати розвитку ДДМУ, тис. грн. на організацію навчального 

процесу 
Назва предмету закупівлі 2020р. 2021р. 

Організація навчального процесу 

Стоматологічне обладнання, інструмент, матеріали 7 837,6 5949,2 
Стоматологічні та учбові тренажери 6011,6 3671,7 
Підручники 3044,5 3119,2 
Кроки (тестування) та ЄДКІ 1764,1 1778,3 
LCD панелі (телевізори) 470,0 441,8 
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Ультразвукові сканери  389,3 
Проектори  208,8 
Відеоларингоскоп  213,7 

Всього 19127,8 15772,0 
Комп'ютерне та периферійне обладнання та приладдя 

Комп'ютерне та периферійне обладнання та приладдя 1 869,9 5537,5 
Всього 1 869,9 5537,5 

 
Основні витрати розвитку ДДМУ, тис. грн. на розвиток бази наукових 

досліджень 
Назва предмету закупівлі 2020р. 2021р. 

База наукових досліджень  
Медичне обладнання 488,0 672,9 
Детектори і аналізатори 293,5  
Витратні матеріали , лабораторні реактиви 881,9 860,7 
Система для дослідження функції легень  1998,0 

Всього 1663,4 3531,6 
 

Комунальні видатки, тис.грн. на утримання закладу 
 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2020р. 2021р. 
   Теплопостачання 2 989,5 4 411,1 
   Водопостачання та водовідведення 2 124,2 2 104,9 
   Електроенергії  5 579,0 9 318,9 
   Природного газу 7 219,2 10 430,4 
   Інших енергоносіїв 0,6 387,8 

Всього 17 912,5 26 653,1 
 
За 2020 р. заробітна плата, стипендія  та соціальні виплати працівникам та 

студентам виплачені в повному обсязі. Своєчасно і повно вносяться платежі до 
бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду. 

Використання коштів загального та спеціального фондів здійснюється 
відповідно до затверджених планів використання бюджетних коштів.  

Протягом року на потреби академії використано 498 737,7 тис. грн. 
Нецільового використання коштів не було. 
Протягом року в електронній системі закупівель «Prozorro» проведено 114 

процедур відкритих торгів, 60 переговорних процедур, 151 допорогових, 
спрощених закупівель та без застосування процедур, які завершилися укладанням 
договору. 

 
Податок на доходи фізичних осіб регулюється Податковим кодексом 

України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ, та Законом України «Про податок з доходів 
фізичних осіб». 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
регулюється Законом України від 08.07.2010 р. № 2464-УІ «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», законом 
України від 09.07.2003р. 1058-ІУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування», Законом України від 18.01.2001 р. № 2240-III «Про 
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загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», Законом України 
від 02.03.2000 р. № 1533-III «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття». 

Розрахунки підприємства з постачальниками та підрядчиками регулюються 
такими нормативними актами: положення «Про організацію бухгалтерського 
обліку і звітності в Україні», вказівки «Щодо організації бухгалтерського обліку в 
Україні», «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 «Зобов’язання». 

Станом на 31.12.2021 року усі податки та збори перераховані до державного 
бюджету України. Внутрішнім контролем охоплюються питання планування 
діяльності установи, управління бюджетними коштами, ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової і бюджетної звітності, забезпечення захисту активів 
від втрат, цільового і ефективного використання бюджетних коштів та інші 
питання, що не обмежуються лише фінансовими аспектами діяльності установи. 

 
Основні проблемні питання та шляхи їх вирішення  

Забезпечення сталого контингенту здобувачів освіти на тлі значної 
плинності кількісних показників вітчизняних та іноземних студентів, як 
результат демографічних процесів, впливу пандемії COVID-19, міграційних 
процесів залишається однім з найбільш значущих питань у найближчі роки. 
Одним з кроків, які мають позитивно вплинути на престижність здобуття освіти 
в університеті має стати отримання міжнародної акредитації освітніх програм, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів освіти в університеті. Таку роботу 
університет розпочинає у 2022 році.  

Крім того, потреби сучасного ринку освітніх та медичних послуг, на тлі 
викликів, пов’язаних з пандемією COVID-19, потребують здійснення підготовки 
фахівців з громадського здоров’я. У зв’язку з цим, університет планує розпочати 
підготовку відповідних спеціалістів, для чого будуть здійснені заходи, 
спрямовані на ліцензування підготовки фахівців на першому (бакалаврському) 
та другому (магістерському) рівнях вищої освіти за спеціальністю 
229 Громадське здоров’я, а також за спеціальністю 227 Фізична терапія, 
ерготерапія на другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

Також слід зазначити, що трансформація атестації випускників, перехід до 
складання ЄДКІ, одним з елементів якого є ОСК(П)І, потребує розробки та 
уніфікації методичного забезпечення атестації, перегляду та переорієнтації 
фінансових витрат на матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 
спрямованих на моніторинг якості медичної освіти, атестації здобувачів вищої 
освіти, підготовки лікарів-інтернів на базах стажування та забезпечення 
капітаційного фінансування безперервного професійного розвитку лікарів (у 
відповідності до паспорту бюджетної програми КПКВК 2301090 
«Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти»). 

У зв’язку із трансформацією парадигми післядипломної освіти, а саме 
нових підходів до розподілу, строків та баз навчання в інтернатурі,  
впровадження короткотермінових циклів навчання БПР, університет спрямовує 
свої зусилля на роз’яснювальну роботу серед майбутніх лікарів-інтернів, 
проводить організаційну роботу щодо становлення університету як провідного 
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провайдеру освітніх послуг на ринку безперервного професійного розвитку 
лікарів. 

Переформування профілю лікарень та зменшення ліжкового фонду на тлі 
реорганізації лікувально-профілактичних закладів м. Дніпро та області у 2022 
році залишається актуальним проблемним питанням розміщення клінічних 
кафедр на базі цих лікарень. 

 
ЗАКЛЮЧЕННЯ 

 
У 2021 році всі умови 3-го розділу Контракту між Міністерством охорони 

здоров’я України і мною, ректором Дніпровського державного медичного 
університету Тетяною Перцевою виконані повністю.  

Щорічний звіт (за січень-грудень 2021р.) перед конференцією трудового 
колективу, як вищим колегіальним органом громадського самоврядування 
ДДМУ, заслуховувався 25.01.2022 року, на якому було надано відповідну оцінку 
діяльності ректора на цій посаді. 

 
 
 
Ректор       Тетяна ПЕРЦЕВА 


