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ДОПОВІДЬ 

ректора університету проф. В.М.Лісового  

«Про виконання умов контракту з Міністерством охорони здоров'я України 

за 2018 рік» на Конференції трудового колективу ХНМУ 26 грудня 2018 р. 

 

Шановні делегати конференції трудового колективу, колеги! 

Закон України «Про вищу освіту» вимагає від ректора звітувати перед 

вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету – 

конференцією трудового колективу про роботу, яка була проведена у минулому 

році. Саме з цього питання ми сьогодні і зібрались з вами у цій залі і дозвольте 

запропонувати Вашій увазі такий звіт. 

У повному обсязі звітна інформація, яка займає більше півтори сотні 

сторінок, викладена у вигляді інфографіки на офіційному веб-сайті університету. 

Сьогодні ж дозвольте мені зупинитись лише на основних її результатах. 

Наш університет сьогодні, це 70 кафедр (серед яких 31 випускаюча), 8 

факультетів, три з яких – з підготовки іноземних студентів, Навчально-науковий 

інститут післядипломного освіти; Навчально-науковий інститут з підготовки 

іноземних громадян, 1115 науково-педагогічних, педагогічних та наукових 

працівників. Серед структурних підрозділів університету 3 НДІ, 3 університетські 

клініки, Медичний коледж ХНМУ. 

Освітні послуги в університеті отримують 9783 здобувачі (це студенти, 

лікарі-інтерни, курсанти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти тощо). 

Контингент іноземних студентів налічує 4327 осіб. 

Головним завданням року, що минає було збереження провідних позицій 

університету в системі вищої медичної освіти України, сталий його розвиток за 

всіма напрямами діяльності. Відповідні завдання були задекларовані нами у 

Програмі розвитку університету на 2015-2025 роки, серед яких пріоритетними для 

колективу і мене, як ректора у 2018 році були проведення навчально-виховного 

процесу на рівні новітніх досягнень медичної науки, формування у студентів 

широкого політичного і культурного кругозору, вироблення у них життєвої 

потреби до самостійної творчої праці, осучаснення технологічної бази начального  

процесу і наукових досліджень, ліцензування нових освітніх спеціальностей та 
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відкриття нових напрямів післядипломної освіти, розширення і поглиблення 

міжнародного освітнього та наукового співробітництва, інтенсифікація 

госпрозрахункової діяльності. 

Університет на протязі багатьох років займає провідні позиції серед ЗВО 

України. Так, за результатами консолідованого рейтингу за підсумками 2018 року 

університет ділить 14-15 місце, проти 44 у минулому році. У рейтингу «Топ-200. 

Україна» університет також поліпшив свій показник та наразі посідає 31 місце (у 

минулому році воно було 35). Покращились позиції університету і за показником 

рейтингу «Scopus»: ми піднялися з 26 на 25 місце. У десятці  медичних вузів 

України університет ділить 3-4 місце (у минулому році ми займали 6-е місце).  

У 2018 році університет двічі приймав участь у роботі Міжнародних 

форумів «Освіта і кар’єра – 2018». У квітні місяці закладу було присвоєно 

Почесне звання «Лідер післядипломної освіти» та Гран-прі у номінації 

«Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології», а на XXXIV 

Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар'єра – День студента 2018» 

університет ще раз підтвердив свій високій статус отримавши гран-прі в номінації 

«Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для 

вдосконалення та підвищення ефективності освіти» та почесне звання «Лідер 

вищої освіти України». 

У звітному році університет продовжував свою діяльність за системою 

управління якістю освіти відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001:2009. На 

початку літа успішно пройдено процедуру незалежного зовнішнього аудиту та 

перехід на нову версію стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. 

Вже третій рік поспіль, відповідно до «Положення про оцінювання 

науково-педагогічної діяльності кафедр ХНМУ» проводиться рейтингова оцінка 

їх роботи. На слайді наведені лідери серед кафедральних колективів за 

підсумками 2017-2018 навчального року, які були відзначені на Вченій раді 

університету і заохочені матеріальною винагородою. Ми постійно проводимо 

роботу щодо вдосконалення цієї системи, наразі готується до затвердження нова 

редакція «Положення…», в якій враховано весь попередній позитивний досвід 

цієї роботи, пропозиції кафедр та підрозділів університету. 
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Одним із головних наших завдань в минулому році було формування 

якісного контингенту студентів. Про високий рейтинг нашого університету, його 

популярність свідчить велика кількість заяв, що надійшли до приймальної комісії 

і та конкурсна ситуація, яка склалася, як на місця державного замовлення, так і на 

місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. Так, в рейтингу ЗВО за 

показником «Середній бал ЗНО на бюджет», наш університет зайняв 11 місце 

серед всіх вишів країни і 6 – серед медичних. Для підвищення якісного складу 

вступників на медичні спеціальності з 2018 року встановлено прохідний рівень 

балу ЗНО з конкурсних предметів на рівні 150 балів для допуску до участі у 

конкурсному відборі, як при вступі на місця державного замовлення, так і на 

контракт. Це дозволило поліпшити якісний склад студентів, особливо при 

прийомі на контракт, про що свідчить підняття на 11,6 середнього балу ЗНО – з 

148,5 до 160,1 балів. Прогнозованим результатом при цьому був недобір студентів 

на контрактну форму навчання, було зараховано на 78 студентів менше у 

порівнянні з 2017 роком. 

Зміни в організації вступної кампанії і, перш за все, впровадження системи 

«Електронний вступ» призвело до того, що практично всі заяви надходили від 

вступників виключно в електронному вигляді. Протягом останніх 3 років 

спостерігається зменшення кількості заяв, поданих для вступу до університету, 

від 6700 у 2016 році до 4350 – у 2018 році. Така ситуація обумовлена зменшенням  

кількості випускників середньої школи, підвищенням вимог до результатів ЗНО 

тощо. Не зважаючи на це наш університет за кількістю студентів, які вступили на 

бюджет займає 4 місце серед медичних вишів країни. 

Виконання державного замовлення для ХНМУ є пріоритетним завданням. 

В 2018 році більшість  вступників (74%) рекомендованих до зарахування до 

ХНМУ на місця навчання за державним замовленням, отримали рекомендацію за 

1 пріоритетом з найвищими балами порівняно з іншими медичними закладами 

вищої освіти. Серед причин відмови від бюджетних місць вступниками превалює 

надання переваги навчанню за місцем проживання хоч і за контрактом, за більш 

привабливою для вступника спеціальністю, на яку для вступу на бюджет не 

вистачило конкурсного балу, а також вступ до ЗВО за кордон та ін. 
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Результати вступної кампанії 2018 року наступні: загальний конкурс склав 

4,73 заяви на одне місце. Усього до університету за освітнім ступенем «Магістр» 

на базі повної загальної середньої освіти зараховано 502 особи. За освітнім 

ступенем «Магістр» за спеціальностями «Медсестринство», «Технології медичної 

діагностики та лікування», «Публічне управління та адміністрування» й «Освітні, 

педагогічні науки» зараховано 65 студентів. В 2018 році було відкрито нову 

спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього рівня «Магістр», на яку 

зараховано 10 студентів. 

Значним попитом користувалися спеціальності «Технології медичної 

діагностики та лікування» та  «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього рівня 

«Бакалавр», на які було подано 720 заяв. Загальний конкурс на ці спеціальності 

склав 9,6 осіб на одне місце. За спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» 

зараховано 30 студентів, за спеціальністю «Технології медичної діагностики та 

лікування» - 41 студент, що в два рази більше, ніж в минулі роки.  

За освітнім ступенем «Бакалавр» за спеціальностями «Медсестринство» 

зараховано 32 студента, з яких 5 – за державним замовленням. На другий та третій 

курси за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» за 

освітнім ступенем «Бакалавр» зараховано 7 студентів. В цілому до університету у 

цьому році зараховано 690 вітчизняних вступників.  

Успішному прийому передувала профорієнтаційна робота. Двічі, впродовж 

року, проведено «День відкритих дверей». Університет прийняв участь в п’ятому 

щорічному «Ярмарку вишів», який відвідало понад 1500 учнів із 79 шкіл м. 

Харкова і Харківської області; у 13 спеціалізованій  міжнародній виставці «Освіта 

Слобожанщини та навчання за кордоном»,  яку відвідало біля 4000 харків’ян  та  

гостей  міста Харкова тощо.  

У 2018 році в освітній процес університету введено заочну форму 

навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальностями 

«Медсестринство», «Освітні, педагогічні науки», та  «Публічне управління та 

адміністрування», а також для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр за 

спеціальностями «Медсестринство» та  «Соціальна робота». 
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У звітному періоді продовжувалась робота щодо залучення на навчання 

іноземних студентів. Нам вдалось досягти значного прогресу в цьому питанні, 

набір іноземних студентів на навчання в 2018/2019 н.р. до ХНМУ став 

найрезультативнішим з 1954 року, а університет вийшов на провідні позиції в 

Україні як ЗВО, який обирають іноземці для здобуття вищої медичної освіти. За 

результатами вступної кампанії на перший курс було зараховано 1203 особи. 

Найбільше студентів прибуло з Індії, Ізраїлю, Марокко тощо.  

Оцінюючи в цілому рівень організації та науково-методичного 

забезпечення навчально-виховного процесу, слід сказати, що університет успішно 

реалізує програмні заходи: гнучко та оперативно вносяться необхідні зміни до 

робочих навчальних планів та програм дисциплін, покращується рівень 

інформаційного забезпечення й опанування науково-педагогічними працівниками 

сучасних технологій навчального процесу, оцінювання результатів засвоєння 

студентами знань, умінь та навичок. 

Станом на 01.12.2018 р. загальний контингент студентів університету 

становить – 8304 особи, у т.ч кількість студентів-громадян України – 3785, 

кількість студентів - громадян іноземних держав – 4327 осіб. Загальна кількість 

студентів денної форми навчання – 8220.  

Щодо результатів навчальної діяльності. За підсумками осіннього семестру 

2017-2018 н.р. якісна успішність в університеті становила 18,56%, у тому числі у 

вітчизняних студентів – 36,18%, у іноземних – 3,74%. Аналогічні результати у 

весняному семестрі склали відповідно: 13,85%, 24,75% і  3,39%. 

Зовнішнім критерієм якості підготовки фахівців є результати складання 

ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок». Динаміка відсотку вирішення тестових 

завдань вітчизняними, іноземними студентами та інтернами в цілому по 

університету свідчить про стабільно успішні результати його складання.  

Результатом перевірки якості надання освітніх послуг є перевірка знань 

студентів під час проведення випускних іспитів. Результати їх складання показали 

незначне зниження у порівнянні з 2017 роком якісних показників успішності – з 

33,27% до 29,43% та кількості випускників, які отримали диплом з відзнакою. 

Незначне зниження якісних показників успішності спостерігається також і у 
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іноземних студентів: з 19,66 % у 2017 р. до 16,05 % у 2018 р. У звітному році 

диплом про закінчення університету отримали 1180 осіб (в т.ч. 504 іноземця та 4 

студенти вечірньої форми навчання). Із загальної кількості випускників 16 осіб – 

відмінники навчання (1,36%).  

Навчально-науковим інститутом післядипломної освіти продовжувались 

надавались освітні послуги з підвищення кваліфікації лікарів. Проведено 141 цикл 

підвищення кваліфікації. Різні форми післядипломної освіти пройшли 1077 

фахівців. В цьому році інститут післядипломної освіти виконав державне 

замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації 200 осіб з надання 

домедичної допомоги. 

Поліпшенню якості навчальної діяльності сприяло проведення 

ректорських замірів залишкових знань студентів, формування «групи ризику» і 

подальша робота з нею. У цьому році вперше було проведено ректорські заміри 

знань студентів за спеціальністю «Лабораторна діагностика» та «Технології 

медичної діагностики та лікування». Особливістю їх проведення стало 

використання тестових завдань, які були розроблені безпосередньо на кафедрах і 

за якими проводилась підготовка студентів до складання іспиту «Крок». Їх 

результати свідчать про суттєве зниження проценту правильних відповідей та 

збільшення кількості студентів, які формують так звану «групу ризику». Вважаю, 

що на часі вивчення питання щодо якості надання освітніх послуг безпосередньо 

на кафедрах і необхідності підвищення відповідальності кафедрального колективу 

за результати власної праці. 

Продовжувався розвиток матеріальної бази профільних симуляційних 

класів інституту якості освіти. У поточному році до діючих (з педіатрії, хірургії, 

акушерства та гінекології) додалися ще 2 класи за напрямом «Терапія» та 

«Медицина невідкладних станів». У приміщенні симуляційного класу за профілем 

«Акушерство та гінекологія» був проведений капітальний ремонт і відтворений 

інтер'єр пологового залу сучасного пологового будинку. Було оновлено базу 

фантомного обладнання за рахунок купівлі 7 фантомів, у тому числі трьох 

високотехнологічних.  
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В цьому році продовжено роботу з проведення контролів рівня засвоєння 

студентами практичних навичок щодо надання невідкладної медичної допомоги. 

Їх результати дають можливість стверджувати про загальне покращення вмінь та 

оволодіння студентами практичними навичками з акушерства та гінекології, 

медицини невідкладних станів, меншою мірою з педіатрії. 

Ще один напрям роботи на якому я хотів би зупинитись, це сприяння 

працевлаштуванню випускників. В існуючій нормативній базі, університет 

повинен саме сприяти працевлаштуванню випускників через відповідний 

підрозділ. Така робота на протязі року проводилась, відбулось засідання Комісії зі 

сприяння працевлаштуванню випускників 2018 року, які навчались за державним 

замовлення та погодились із запропонованими вакантними місцями і звернулись з 

відповідною заявою. Із 409 випускників 2018 р., які навчались за державним 

замовленням, 135 - отримали направлення на своє перше робоче місце. Для 

іноземних держав університетом підготовлено 504 лікаря. 

У 2018 році ми продовжили  роботу із розширення інформаційно-

бібліотечного забезпечення навчального та наукового процесів. Вагомою подією 

2018 року стало відкриття оновленого інформаційно-бібліотечного комплексу на 

2-му поверсі УЛК, в якому розташовані 3 абонемента, 2 читальні зали й 4 зали для 

самостійної підготовки на 350 робочих місць. Ці приміщення оснащені сучасною 

технікою і завдяки такій модернізації користувачі отримали комфортні умови для 

читання, групової та індивідуальної роботи, для неформального спілкування й 

реалізації творчих проектів, проведення різного роду заходів. Загальна площа 

Наукової бібліотеки збільшилась на майже 600 кв. м. Сьогодні її локальна мережа 

об’єднує 215 комп’ютерів, 2 потужних сервера, 11 мультимедійних комплексів 

для навчання та проведення наукових і культурних заходів. 

Фонд Наукової бібліотеки налічує майже 990 тисяч примірників, у тому 

числі наукової літератури – більше 400 тисяч, навчальної – майже 560 тисяч. 

Всього за 2018 рік до фонду надійшло майже 8 тисяч примірників. Навчальний 

фонд бібліотеки налічує 904 назви сучасних підручників і посібників, виданих за 

останні 5 років. Забезпеченість підручниками і посібниками за блоками дисциплін 

зросла практично за всіма показниками і сумарно складає 100%. 
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Пріоритетним завданням у комплектуванні навчальної літератури 

залишається придбання національних (базових) підручників і посібників 

відповідно до вимог МОЗ України. Наразі цих видань у фонді бібліотеки 183 

назви, включаючи переклад російською та англійською мовами, у кількості майже 

16 тисяч примірників. Щороку виділяється значна сума коштів на закупівлю 

літератури, у першу чергу навчальної. У 2018 році вона склала 1 мільйон 900 

тисяч грн. Було придбано: навчальної літератури – 205 назв у кількості майже 4 

тисячі примірників  на суму 1 мільйон 830 тисяч грн. 

У 2018 році придбано навчальні і наукові видання всесвітньовідомих 

видавництв Elsevier, Thieme, Wolters Kluwer, Lippincott та інших – всього 67 назв, 

137 примірників майже за всіма дисциплінами. Серед навчальних видань – тести 

до Американського ліцензійного іспиту (USMLE) – STEP-1, STEP-2, STEP-3. 

Наукова бібліотека університету створює потужний масив документних та 

електронних ресурсів наукового та навчального контенту, що відповідають 

профілю освітніх програм. Бібліотека бере участь у різноманітних проектах як 

регіонального рівня, так і всеукраїнського: корпоративна каталогізація медичних 

бібліотек України, проект вузівських бібліотеках Харкова «Єдина картка читача», 

«Бібліотечна енциклопедія Харківщини», проект Української бібліотечної 

асоціації «БібліоСинергія; з 2018 року стала офіційним партнером Української 

бібліотечної асоціації. 

Сайт Наукової бібліотеки ХНМУ – зручна точка віддаленого доступу до 

ресурсів власної і зовнішньої генерації. У першу чергу, це Електронний каталог і 

Репозитарій ХНМУ, інтерактивні бази тестів «Крок» та USMLE, проблемно-

орієнтовані бази даних за напрямами наукової роботи університету та інше. На 

допомогу вченим створено постійну рубрику «Публікаційна активність науковця» 

з корисною інформацією, включаючи перелік журналів, що індексуються у 

наукометричних базах Web of Science та Scopus. 

Вже 8-й рік поспіль працює головний електронний архів університету – 

Репозитарій ХНМУ. Станом на 01.11.2018 в е-архіві зберігається 20 тисяч 

документів, серед яких навчально-методичних матеріалів – півтори тисячі, 
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лекційних – майже шістсот; у році, що минає, репозитарій збільшився на 1 700 

робіт.  

Протягом звітного року суттєво розширилися можливості редакційно-

видавничого відділу. У 2018 р. в університеті видано 6 підручників та 29 

навчальних посібників, у тому числі 11 англійською мовою, 14 монографій. 

Співробітниками ХНМУ у 2018 році підготовлено та видано для студентів та 

лікарів-інтернів 144 навчально-методичні роботи, з них 63 – на електронних 

носіях. 

Впродовж звітного року тривала робота з підсилення кадрового складу 

науково-педагогічних працівників університету. Станом на кінець 2018 року 

навчально-виховний процес в університеті забезпечували 978 викладачів, у тому 

числі 140 (14,3%) докторів наук, 585 (59,8%) кандидатів наук. Частка викладачів з 

науковими ступенями та вченими званнями становила 74,1%. Не мають наукового 

ступеня 253 особи (25,9%), з них 144 особи працюють в університеті понад 3 

роки.   

Продовжується цілеспрямована робота щодо омолодження колективу 

викладачів університету за рахунок прийому на роботу випускників аспірантури та 

докторантури, залучення до викладацької роботи випускників провідних закладів 

вищої освіти на теоретичні кафедри, лікарів закладів охорони здоров’я на кафедри 

лікувального профілю.   

У 2018 році на 2% зменшилася кількість завідувачів, які досягли 

пенсійного віку. У той же час робота з підготовки кадрового резерву на посади 

завідувачів кафедр знаходиться на постійному контролі. Наразі розглядається 

питання щодо залучення молодих докторів наук – співробітників інших медичних 

закладів вищої освіти, а також співробітників академічних НДІ на посади 

завідувачів кафедр, очолюваних наразі особами пенсійного віку. 

На 70 кафедрах університету працюють завідувачами 58 докторів наук,  9 

кандидатів наук та 3 особи без наукового ступеню, які очолюють теоретичні 

кафедри. Резерв на посаду завідувачів кафедр станом на кінець 2018 р. складає 

25 докторів наук, 44 кандидатів наук, 3 з яких виконують докторські дисертації, 

1 здобувач, що веде пошукову роботу. 
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Наукова діяльність у 2018 році була одним із основних напрямів роботи 

університету й проводилась відповідно до пріоритетів розвитку медичної науки в 

Україні. У 2018 році в університеті виконувалося 14 НДР, фінансованих за рахунок 

коштів загального фонду державного бюджету в обсязі майже 4 мільйони грн. (у 2017 

році – 3 мільйонів грн.), 47 ініціативних та 5 госпдоговірних НДР. Для участі в 

конкурсі щодо фінансування за рахунок коштів держбюджету у 2019 році науковцями 

університету до МОЗ України було подано 13 проектів НДР. 

Позабюджетні надходження за наукову діяльність у 2018 році склали 4 

мільйони 800 тисяч грн. (54,8 % від загальних надходжень за наукову діяльність) 

проти 6 мільйонів 900 тис. грн. у 2017 р.  

У 2018 році у виконанні НДР брали участь 16 наукових працівників, 978 

науково-педагогічних працівників, у тому числі 140 докторів наук, 585 кандидатів 

наук, 125 професорів, 286 доцентів та старших наукових співробітників. 

У розвитку матеріально-технічної бази наукових досліджень здійснюється 

орієнтація на фундаментальні дослідження. У 2018 році було придбано проточний 

цитометр BD FACSCanto 2, який є єдиним в країні за своїми можливостями. 

До організаційних заходів 2018 року, що сприяли підвищенню ефективності 

наукової діяльності, можна віднести: 

- підписання університетом договору з компанією «Unicheck» щодо перевірки 

статей та дисертацій на плагіат; 

- оновлення Положення про перевірку документів на наявність текстових 

запозичень. 

За результатами виконуваних у 2018 році НДР співробітниками університету 

подано 85 пропозицій до Переліку медичних технологій. В практику охорони здоров’я 

впроваджено 1 методичну рекомендацію, направлено 56 і впроваджено 43 

інформаційні листи. Науковцями університету отримано 96 патентів (із них 24 

патенти на винаходи), направлено 110 заявок на одержання патентів. 

У 2018 році видано 48 монографій, надруковано 1205 статей і 2055 тез 

доповідей. За показниками наукометричної бази даних Scopus університет посідає 25-

те загальне (і 5-те серед медичних ВНЗ) місце, маючи 446 публікацій, 1747 цитувань 

та індекс Гірша, який дорівнює 24. 
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Кількість отриманих закладом грантів від закордонних наукових та 

навчальних установ у 2018 році на виконання наукових досліджень та на участь у 

зарубіжних наукових форумах становить 139. 

В університеті проведено 47 наукових форумів, серед яких: Міжнародний 

конгрес «Генетика та епігенетика рідкісних хвороб»; Науково-практична конференція 

з міжнародною участю «Урологія, андрологія, нефрологія, досягнення, проблеми, 

шляхи вирішення»; Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Медицина граничних станів: теорія та практика донозологічної діагностики, 

лікування та профілактики професійних захворювань»; XI Міжнародна наукова 

міждисциплінарна конференція студентів та молодих вчених International Scientific 

Interdisciplinary Conference (ISIC) та інші. 

Співробітниками університету зроблено 82 наукові доповіді на міжнародному 

рівні, 39 – у країнах СНД, 385 – на українських наукових форумах. 

У 2018 році в ХНМУ навчалися: у докторантурі – 1 особа; в аспірантурі: очній 

– 87, заочній – 14 осіб. За PhD-програмами навчається  35 осіб; у клінічній 

ординатурі:– 28. У 2018 році в університеті виконувалося 44 докторські та 225 

кандидатських дисертацій, заплановано 3 докторські та 41 кандидатська дисертації; 

захищено 9 докторських та 37 кандидатських дисертацій; подано до спеціалізованих 

вчених рад 6 докторських та 28 кандидатських дисертацій. 

На кінець 2018 року в університеті функціонувало 5 спеціалізованих  вчених  

рад  із  правом  прийняття для розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора та кандидата наук за 16-ма спеціальностями. Велика увага 

приділялася питанням академічної доброчесності. Університет співпрацював з 

компанією «Плагіат» щодо використання системи StrikePlagiarism, у поточному  році 

було переукладено договір на продовження такої роботи. Укладено також  договір з 

компанією «Unicheck». Протягом року на курсах усіх факультетів прочитано лекції з 

питань академічної доброчесності. 

Серед пріоритетів звітного року були питання розвитку студентської та 

молодіжної науки. У звітному році студентське наукове товариство налічувало 968 

осіб, які виконували наукову роботу в 70 студентських наукових гуртках.  
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Вагомими здобутками у звітному році відзначилися молоді науковці 

університету. Серед знакових заходів, проведених молодими вченими та студентами-

науковцями ХНМУ, можна відзначити Фестиваль молодіжної науки, міжвузівську 

конференцію молодих вчених та студентів «Медицина третього тисячоліття»; ХІ 

Міжнародну наукову міждисциплінарну конференцію молодих учених та студентів 

International Scientific Interdisciplinary Conference (ISIC), офіційною мовою якої була 

англійська; Міжвузівське молодіжне наукове стендап шоу "Science slam"; ІІ 

Всеукраїнський медичний турнір Battle Med; серію наукових інтелектуальних ігор 

"Scientific brain-ring"; Студентський Дебатний клуб; Студентську наукову школу 

“Science for everybody” та інші. 

На базі ХНМУ було проведено 15 монотематичних конференцій студентів та 

молодих вчених. 74 студенти університету взяли участь у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді з 25 дисциплін і посіли 8 призових місць; 16 студентів брали участь у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт і посіли 3 призові місця. На 

базі університету проведено ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з медичної 

генетики, психіатрії і наркології, медичної психології, клінічної імунології. В 

університеті проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт за спеціальністю «Медицина» українською мовою, у якому взяли участь 

представники 12 вищих навчальних закладів України, які представили 36 робіт. 

Міжнародна діяльність університету є одним із важливих шляхів розвитку 

його освітньої діяльності, розвитку університетської науки. Співпраця із 

закордонними закладами здійснювалася у рамках укладених договорів 

і меморандумів. За звітний період збільшились такі показники, як академічний обмін 

студентами та викладачами, ведення проектної діяльності, публікація наукових 

матеріалів у закордонних виданнях. Діючими є 66 договорів із 61 закладом 23 країн 

світу. У 2018 році було укладено 6 договорів про співпрацю із закордонними ЗВО. 

Значно зросла академічна мобільність викладачів, було оформлено 149 закордонних 

відряджень до 30 країн Європи і Світу; 49 викладачів пройшли стажування та 

тренінги, для викладацької діяльності були запрошені 2 викладача із закордонних 

вузів-партнерів.  
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52 студенти університету пройшли літню виробничу практику 

в 8 університетах-партнерах. Троє студентів взяли участь у науковому проекті 

Університету ім. Отто фон Геріке, м. Магдебург, Федеративна Республіка 

Німеччина; 2 студентів проходять навчання в осінньому семестрі 2018/2019 н.р. на 

медичному факультеті Вільнюського університету; 2 - пройшли виробничу практику 

у самостійно вибраних медичних закладах; 1 студент пройшов 12-тижневе наукове 

стажування у Канаді, як переможець світового конкурсу MITACS. 6 інтернів 

пройшли стажування у клініці Хавельхьое (м. Берлін, Федеративна Республіка 

Німеччина); 6 представників університету представляли його на ІІІ Конгресі 

ЮЗЕРН та Осінній школі молодих учених ЮЗЕРН в Італії. Усього в програмах 

академічної мобільності взяли участь 55 студентів університету. 

Академічна мобільність студентів здійснювалася на засадах взаємності. 

Четверо студентів Тегеранського університету медичних наук пройшли стажування 

зі стоматології на відповідних кафедрах університету; 10 студентів Західно-

Казахстанського державного медичного університету ім. Марата Оспанова відвідали 

університет для проходження виробничої практики на базі Харківської міської 

клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора А.І. 

Мещанінова та Харківської міської клінічної лікарні № 31; 2 студентів 

Азербайджанського медичного університету пройшли цикл «Ортопедична 

стоматологія» на базі нашого університету. Усього в академічній мобільності в 

рамках двосторонніх програм обміну взяли участь 18 іноземних студентів.  

Іноземні фахівці з Ірану, Німеччини, США та Швейцарії прочитали 4 

лекції, провели майстер-класи для викладачів, наукових співробітників 

і  студентів університету. Протягом звітного періоду університет відвідали 51 

іноземний гість у складі 20 офіційних делегацій, відповідно 8 офіційних делегацій 

університету відвідали партнерські ЗВО за кордоном. Традиційно тісні зв’язки 

підтримувалися з дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні. 

Наш університет відвідали надзвичайні та повноважні посли в Україні Королівства 

Марокко, Арабської Республіки Єгипет, Республіки Ліван та Республіки 

Узбекистан.  
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У 2018 році Харківський національний медичний університет взяв участь 

у конкурсах за трьома напрямами програми ЄС Erasmus+ з 6 проектами, отримав 

статус пілотного закладу Україно-швейцарського проекту «Розвиток медичної 

освіти в Україні». Продовжувались реалізовуватися спільні дослідження та проекти 

із 14 закордонними медичними освітніми та практичними закладами, міжнародними 

організаціями. 

Шановні делегати! Виховний процес в університеті відбувався у 

відповідності до Концепції виховної роботи в ХНМУ. З метою відзначення свят, 

пам'ятних дат і скорботних днів в Україні, що мають загальнодержавне значення 

в університеті були проведені більше 25 інформаційно-просвітницьких заходів. 

З метою виховання молоді у дусі національних ідеалів був проведений 

цикл тематичних занять: «Збройні Сили України – гарант цілісності»,  

організовано понад 90 виставок, оглядів-презентацій літератури, традиційних та 

віртуальних лекцій в Науковій бібліотеці. В Народному музеї історії університету 

проведено 76 екскурсій, під час яких прийнято майже 1200 відвідувачів. 

У межах вивчення культурної спадщини українського народу проводились 

екскурсії до музеїв Харкова, інших визначних історичних пам’яток та культурних 

центрів Слобожанщини.  

Сьогодні найбільш діючим фактором впливу на навчально-виховний процес 

в університеті є студентське самоврядування. Серед основних напрямків його 

діяльності є волонтерський рух, спрямований на:  

- паліативну й хоспісну допомогу; 

- реалізацію програми «Медичний волонтер»; 

- боротьбу з актуальними захворюваннями;  

- реалізацію молодіжних проектів, які висловлюють погляд студентської 

молоді на історичні процеси та сучасне суспільно-політичне становище в Україні; 

- шефську роботу з вихованцями загальноосвітньої школи-інтернату для 

розумово відсталих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 

м. Куп'янську Харківської області; 

- догляд за місцями поховань (понад 70) видатних учених-медиків,  які 

працювали в харківській вищий медичній школі. 
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Важливим напрямком роботи в університеті є виховна робота з 

іноземними студентами. З метою адаптації та розширення їх кругозору 

проводились тематичні заняття та навчальні екскурсії до історичних пам’ятних 

місць, культурних та мистецьких центрів м. Харкова. Іноземні студенти брали 

активну участь у науково-практичних конференціях, громадському і спортивно-

культурному житті університету. 

Активно розвивалась фізкультурно-оздоровча робота. Навчально-

тренувальний процес здійснювався у 20 секціях спортивної досконалості які 

постійно відвідують 252 особи. Представники університету досягли високих 

результатів у спорті вищих досягнень: 1 місце у Чемпіонаті Світу та Європи з 

гирьового спорту; перемога в чемпіонаті Світу з Козацького  Двобою; золота та 

срібна медалі у 12-му Шаоліньському Чемпіонаті Світу з ушу; 1 місце у Кубку 

Європи з тхеквондо; 3 місце у Кубку Світу з Slides; 2 місце у XXXІІ 

міжнародному легкоатлетичному марафоні «Визволення». 

Студенти та викладачі університету 14 разів посідали призові місця на 

державному рівні (призери Чемпіонатів та Кубків України); 35 осіб були 

переможцями та призерами спортивних змагань Обласного рівня, 7 разів збірні 

команди університету ставали призерами Спартакіади Харківського регіону. В 

університеті регулярно проводяться спортивні змагання та спартакіади серед 

співробітників та студентів. 

Розширенню свідомості молодих фахівців, розвитку їх креативних 

здібностей сприяє активне заняття їх різними видами художньої творчості у 

Молодіжному центрі університету. В ньому працюють 43 творчих гуртків та 

клубів за інтересами із загальною кількістю учасників 250 осіб. Творча 

майстерність художніх колективів Молодіжного центру університету була 

відмічена у різноманітних конкурсах: «Студентська весна», Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі працівників лікувальних установ та студентів-медиків 

України «Ліра Гіппократа», Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв 

навчальних закладів України «Golden Lion», «Day of dance», Міжнародному 

фестивалю творчих досягнень «Чайка» та ін. Збірна команда КВК «Обережно 

Харків'яни!» у ІІ фестивалі Української медичної ліги КВК, що вже вдруге 
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відбувся на базі ХНМУ посіла І місце. Продовжували активно працювати такі 

об’єднання як «Дебатний клуб»,  інтелектуальний клуб «Що? Де? Коли?» тощо. 

Лікувально-консультативна робота і клінічна підготовка студентів, лікарів-

інтернів здійснювалась в університеті на 48 клінічних кафедрах, які розміщуються 

на 110 клінічних базах, розташованих в 70 лікувально-профілактичних закладах 

та спеціалізованих медичних установах Харківської області і міста Харкова та в 3 

клініках університету: Університетському стоматологічному центрі ХНМУ, 

Клініці Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань 

ХНМУ, Навчально-науковому медичному комплекс «Університетська клініка». 

У 2018 році укладено 110 договорів про співпрацю з базовими лікувально-

профілактичними установами, в тому числі з 24 лікувальними закладами 

обласного підпорядкування, 27 лікувальними закладами міського 

підпорядкування, 4 інститутами НАМН України, 2 відомчими закладами та  з 13 

приватними медичними закладами. За останні 5 років кількість клінічних баз 

зросла на 31%, 14  кафедр університету мають по три та більше клінічних баз. 

На  клінічних  базах кафедр та в університетських клініках лікувальну 

роботу виконують 705 співробітників, з них 107 професорів, 239 доцентів, 254 

асистентів, 46 клінічних ординаторів, 59 аспірантів та 112 лікарів. 

У 2017 році співробітниками університету  проліковано 150 тис. хворих, 

виконано  за рік  5 тис. чергувань по стаціонару, майже 1000 чергувань  по 

санітарній авіації, здійснено 150 викликів, під час яких надана допомога 180 

хворим та прооперовано по лінії санітарної авіації біля 30 хворих. 

Загальна кількість операцій, проведених в клініках за минулий рік, складає 

78 тис. Із загальної кількості проведених оперативних втручань 34,8% проведено 

співробітниками кафедр хірургічного профілю та виконано 19 % асистенцій, 

кількість оперативних втручань на одного оперуючого складає 206.  

Проконсультовано за рік більше 240 тисяч хворих, з них 3 тисячі в районах 

області. Кафедральними лабораторіями і кабінетами функціональної діагностики  

для потреб хворих  виконано майже 600 тисяч діагностично-лікувальних 

маніпуляцій та досліджень.  
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Відповідно до затвердженого плану підвищення кваліфікації та 

перепідготовки спеціалістів університету на 2018 рік пройшли курси  підвищення 

кваліфікації 285 співробітників університету. Підтвердили або присвоїли 

кваліфікаційну категорію 110 фахівців. Усі викладачі клінічних кафедр мають 

сертифікати лікаря-спеціаліста або посвідчення із присвоєнням кваліфікаційної 

категорії із відповідних лікарських спеціальностей.  

Фахівцями кафедр епідеміології, інфекційних хвороб, дитячих інфекційних 

хвороб проводиться робота щодо роз’яснення питань проведення 

вакцинопрофілактики студентам, співробітникам університету, населенню; 

надається організаційно-методична допомога фахівцям Головного управління 

Держпродспоживслужби в Харківської області, інших областей України. Для 

студентів університету проводились практичні заняття за темою 

«Імунопрофілактика інфекційних хвороб», «Календар профілактичних щеплень», 

«Оцінка ефективності імунопрофілактики» тощо.  

Активна співпраця здійснювалась з лікарями ДУ «Харківський 

лабораторний центр» та лікарями закладів охорони здоров’я щодо 

вакцинопрофілактики туберкульозу, дифтерії, грипу та в осередках кору.  

У 2018 році діяльність Університету характеризувалася фінансовою 

стабільністю, яка передбачала постійне перевищення доходів над видатками, що 

дозволяло вільно маневрувати коштами залежно від змін пріоритетності напрямів 

основної статутної діяльності. За підсумками фінансово-економічної діяльності 

станом розмір зведеного бюджету (загальний + спеціальний фонди) за всіма 

програмами збільшився на 3,8% у порівнянні з минулим роком. В загальній масі 

надходжень обсяг коштів спеціального фонду становить 74,5%. Основним 

джерелом надходження коштів спецфонду є платне навчання – 94,3%, найбільша 

частина від цієї суми - кошти іноземних студентів, на другому місці - 

надходження від господарської діяльності і на третьому - від оренди. 

Аналіз структури витрат спеціального фонду показав, що на капітальні 

витрати пішло 32,1%; на оплату комунальних послуг - 3,2%; оплату послуг - 3,2%; 

придбання предметів та матеріалів, продуктів харчування - 6,5%; найбільший 

відсоток було витрачено на заробітну плату з нарахуваннями - 54,6%. 
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Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», з 

січня 2018 року в Університеті забезпечено виплату мінімальної заробітної плати, 

в сумі 3723 гривень. Усім працівникам виплачувалися в повному об’ємі всі 

надбавки та доплати відповідно до діючого законодавства.  

Продовжувалась виплата надбавки за складність і напруженість у роботі 

викладачам, які здійснювали викладання англійською мовою та за виконання 

особливо важливої роботи викладачам, які здійснювали викладання англійською 

мовою та мають міжнародний сертифікат не нижче рівня В2 і стаж викладання 

англійською мовою понад 5 років. 

При наданні щорічної відпустки виплачувалась матеріальна допомога на 

оздоровлення всім категоріям працюючих, загальна її сума склала більше 8 млн. 

грн. 

В цьому році, як і в попередні роки, в якості премії додатково було 

виплачено по чотири оклади кожному співробітнику університету, загальна сума 

цих виплат склала більше 45 млн. грн. 

Не залишилися без уваги питання розвитку і зміцнення матеріально-

технічної бази університету. Протягом останніх чотирьох років значно збільшився 

відсоток капітальних видатків, їх детальний аналіз наведений на діаграмі.  

Забезпечення навчальною літературою, медичним приладдям, меблями, 

здійснення поточного та капітального ремонтів та всі інші видатки університету 

здійснювались  виключно за рахунок коштів спеціального фонду. 

Основними напрямами в соціально-економічному розвитку університету і 

надалі будуть - підтримання та покращення матеріально-технічної бази, 

підвищення рівня доходів працівників і студентів університету.  

У звітному періоді в університеті проводились роботи з підтримання в  

належному стані корпусів, навчальних приміщень та гуртожитків. Наведу тільки 

деякі з них: 

- капітальний ремонт аудиторії №3 та №4 в УЛК з одночасним  оснащенням 

їх навчальною сучасною демонстраційною та комп’ютерною технікою; 

- капітальний ремонт внутрішнього двору Головного учбового корпусу; 

- капітальні ремонти у приміщеннях чотирьох гуртожитків №№ 2, 4, 5, 6. 
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- капітальний ремонт будівлі кафедри анатомії людини, з заміною вікон і 

дверей, посиленням конструкцій стелі, відновленням стелажів для експонатів; 

- ремонти кафедр, які розташовані в Навчально-науковому медичному центрі 

«Університетська клініка». 

Загальна вартість проведених у 2018 році капітальних ремонтів склала 

приблизно 65 млн. грн., в т.ч. гуртожитки - 17 млн., а поточних ремонтів – 

близько 4,2 млн. грн. 

В університеті постійно проводились роботи з оновлення навчального та 

навчально-наукового обладнання, показники придбаного дороговартісного 

наукового, лікувально-діагностичного обладнання у 2018 р. зросли в рази. 

Усі кафедри та навчальні підрозділи Університету забезпечені сучасними 

комп’ютерами та доступом до Інтернету. У 2018 році було придбано для 

навчальних та наукових підрозділів 219 сучасних комп’ютерів, 71 ноутбук, 32 

мультимедійних проектора і 12 відеопанелей. На сьогодні в університеті працює 

27 комп’ютерних класів із загальною кількістю понад 400 робочих місць; 

локальна мережа інтернет зв'язку з потужністю 100 М/б. Усього до мережі Інтернет 

підключено біля 800 стаціонарних комп'ютерів та 800 точок Wi-Fi доступу. Усі 

гуртожитки університету підключено до мережі Інтернет.  

Пріоритетами діяльності адміністрації, всього колективу університету і 

мене як ректора в 2019 році повинні бути: 

 забезпечення високої якості медичної освіти на всіх рівнях надання 

освітніх послуг; 

 дотримання принципів академічної доброчесності, етичних принципів 

для всіх учасників освітнього процесу; 

 адаптація навчальних планів підготовки та програм з дисциплін до 

змісту міжнародних стандартів підготовки, підвищення рівня володіння 

англійською мовою; 

 проведення інноваційних наукових досліджень, модернізація 

матеріально-технічної бази для їх проведення, підготовка науково-педагогічних та 

наукових кадрів, розвиток й підвищення ефективності наукової роботи студентів та 

молодих науковців;  
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 забезпечення належного рівня оволодіння здобувачами освіти 

маніпуляційними навичками та прийомами їх відпрацювання на сучасному 

фантомно-симуляційному комплексі за всіма фаховими напрямками; 

 формування у студентів активної громадської позиції, патріотизму та 

належних морально-етичних якостей; 

 подальший розвиток інфраструктури університету, удосконалення 

матеріальної бази навчально-наукового процесу, оснащення сучасним лікувально-

діагностичним обладнанням; 

 поглиблення міжнародного освітнього та наукового співробітництва, 

участь у роботі консорціумів університетів з виконання грантових проектів; 

 посилення госпрозрахункової діяльності як складової сталого 

фінансово-господарського розвитку університету  

Шановні делегати!  

Підсумовуючи результати 2018 року хочу сказати декілька слів про свої 

особисті досягнення в науковій, організаційній і громадській діяльності.  

1. Був керівником наукової кафедральної теми. 

2. Здійснював керівництво виконанням дисертаційних робіт: 1 докторської 

дисертації та 3 кандидатських дисертацій. 

Під моїм керівництвом захищено: 1 докторська дисертація та 2 кандидатські 

дисертації. 

3. Приймав участь у 46 наукових міжнародних та вітчизняних форумах. 

4. Є членом Наукової ради з клінічної медицини при Президії Національної 

академії медичних наук України, член Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти, 

голова Експертної ради з медицини та фармації при Державної акредитаційної комісії 

України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів І-ІV рівня 

підготовки фахівців, віце-президент Асоціації урологів України, член Експертної ради 

з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з клінічної 

медицини (хірургічні хвороби), головний редактор двох наукових фахових журналів, 

член спеціалізованої вченої ради Д. 64.600.01 зі спеціальності – «хірургія». Головний 

редактор чотирьох наукових фахових журналів та член редколегій та редакційних рад 

10 центральних фахових журналів, 5 науково-практичних журналів у т.ч. 1 іноземного 
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науково-практичного журналу. Вхожу до складу колегії Головного управління 

охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації. Заступник голови 

Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Харківського 

регіону. Член секції медицини Комітету з державних премій України в галузі науки і 

техніки. Керівник Навчального науково-виробничого комплексу Харківського 

національного медичного університету “Урологія і нефрологія”, член Європейської 

асоціації урологів (EAU), Європейської асоціації репродуктології та ембріології 

людини (ESHRE), Європейської асоціації урорадіології (ESUR). Експерт Фонду 

Ромуальдо Дель Бьянко при ЮНЕСКО. 

5. У 2018 році відзначений як найбільш цитуємий науковець України та отримав 

нагороду Web of Science Awards Ukraine 2018. 

На завершення дозвольте мені щиро подякувати колективу університету за 

високі досягнення у педагогічній, науковій, лікувально-діагностичній роботі, 

підтримку духа новаторства та інноваційності, корпоративну єдність.  

Сподіваюсь на подальшу спільну діяльність усіх, хто готовий брати участь у 

розбудові та сталому розвитку університету, утвердження його як провідного 

закладу вищої медичної освіти нашої країни. 

Дякую за увагу! Вітаю всіх з наступаючим Новим роком. Бажаю миру, 

добра і злагоди, міцного здоров'я, щастя і благополуччя Вам і Вашим родинам, 

плідної праці на благо нашого університету і рідної України. 


