Рішення Вченої ради Сумського державного університету
від 14 лютого 2014 року з питання:
“Стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукових досліджень в
Медичному інституті СумДУ”
Розглянувши питання про стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку
наукових досліджень в Медичному інституті, Вчена рада відзначає, що в інституті виконується
певний обсяг робіт, направлений на розвиток в ньому наукової роботи, підготовки науковопедагогічних кадрів, підвищення якості підготовки фахівців, започаткування нових напрямів
наукової та освітньої діяльності. Зокрема,
– у 2013 р. акредитовано та збільшено обсяг спеціальності “Лікувальна справа” до 350 осіб;
– успішно проведений набір студентів на спеціальності «Стоматологія», «Медико- профілактична
справа»;
– отримано другий навчальний грант та продовжує виконуватися попередній грант за програмою
TEMPUS;
– розпочато програму міжнародної академічної мобільності;
– протягом 2012-2013 років відкрита аспірантура з 6-ти та докторантура з 2-х нових
спеціальностей; за цей же період контингент аспірантів зріс з 41 до 67 осіб;
– за останні два роки відбувся захист 17-ти кандидатських та 5-ти докторських дисертацій;
– проведено перереєстрацію наукового видання «Вісник СумДУ. Серія медицина» у «Журнал
клінічних та експериментальних медичних досліджень», яке у теперішній час обліковується та
індексується рядом баз даних;
– поступово зростає кількість публікацій в виданнях, які індексуються науково-метричною базою
даних Scopus та проведена системна робота з адміністрацією БД Scopus щодо індексації від імені
СумДУ робіт, які опубліковані у високорейтингових виданнях в попередні роки;
– для проведення наукових досліджень на високому рівні та виконання господарчих договорів і
грантів створено ННЦ «Біонанокомпозит» та РЦ «ЕКОМЕДХІМ»;
– дістали подальшого розвитку нові наукові напрями з вивчення ролі алельного поліморфізму
генів у розвитку патологічних процесів і хвороб та з синтезу та дослідження властивостей нових
композитних матеріалів для ортопедії, стоматології та остеопластики;
– ННЦ «Біонанокомпозит» виконуються дослідження у рамках Державної цільової програми
«Наука в університетах» загальним обсягом фінансування 3,8 млн. грн.;
– господарча і грантова тематика виконується на 13 із 16 кафедр, а її річний обсяг зріс з
18,6 тис.грн. (2011 р.) до 526 тис. грн. (2013 р.).
В той же час Вчена рада вважає, що в роботі медичного інституту із зазначеного питання
існує ряд недоліків, а певні напрями діяльності потребують вдосконалення, а саме:
– потребує корегування перспективний план кадрового забезпечення, зважаючи на суттєве
зростання контингенту студентів;
– необхідно вживати системні заходи для покращення результатів складання ліцензійних іспитів
«Крок» (10 позиція з іспиту «Крок-1» та 15 – з «Крок-2» серед 21 медичних ВНЗ);
– госпдоговірна та грантова тематика у 2013 році не виконується на кафедрах ортопедії і
травматології, загальної хірургії, акушерства та гінекології, а обсяг робіт на кафедрах
нейрохірургії та неврології, хірургії з дитячою хірургією, педіатрії післядипломної освіти не
відповідає потенційним можливостям цих кафедр;
– на більшості кафедр інституту фактично не розвивається міжнародна наукова діяльність;
– на кафедрах інституту функціонує докторантура лише із трьох спеціальностей;
– за останні 2 роки на 8-ми кафедрах не відбулося жодного захисту кандидатських дисертацій;
– оприлюднення результатів наукових досліджень у виданнях, які обліковуються БД Scopus має
поодинокий характер на 5-ти кафедрах, а ще на 5-ти кафедрах такі публікації були відсутні
протягом 2-х останніх років;
– системна робота із залучення студентів до наукової діяльності проводиться менше ніж на 50 %
від загальної кількості кафедр, що негативно впливає на якісні і кількісні показники, зокрема такі,
як публікація статей за участю студентів, кількість перемог в студентських наукових конкурсах,
формування кадрового резерву для вступу в аспірантуру;
– потребує активізації питання міжнародних академічних обмінів студентів;

Вчена рада констатує, що в медичному інституті існують резерви щодо підвищення
наукових досліджень та підготовки фахівців. Для їх реалізації, відповідно до Концептуальних
засад діяльності СумДУ, стратегії розвитку на 2010-2020 роки, Вчена рада
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Завершити роботу з розробки «Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення
діяльності кафедр медичного інституту». При цьому передбачити потребу у професорськовикладацькому складі для забезпечення навчального процесу за новими спеціальностями та з
урахуванням збільшення контингенту студентів у наступних роках, в тому числі іноземних
громадян.
Відповідальний – директор медичного інституту Сміянов В.А.
Термін виконання – до 01.04.2014 р.
2. Затвердити план заходів щодо комплексного контролю кадрового, матеріально- технічного,
методичного забезпечення нових спеціальностей «Медико- профілактична справа» та
«Стоматологія» з обов’язковим щорічним розглядом вченою радою медичного інституту та
корегуванням за необхідності.
Відповідальний – директор медичного інституту Сміянов В.А.
Термін виконання – до 01.05.2014 р.
3. Посилити систему якісного відбору іноземних громадян для навчання в Медичному інституті
СумДУ на підставі проведення комплексної співбесіди для з’ясування мовних та професійних
здібностей здобувача. При зарахуванні іноземців в групу з англійською мовою навчання перевагу
надавати особам з країн-носіїв мови.
Відповідальні: перший проректор Карпуша В.Д., директор ДМО Божко М.О., директор
медичного інституту Сміянов В.А.
Термін виконання – постійно
4. З метою пошуку шляхів подальшого підвищення якості навчального процесу, зокрема
успішності складання іспиту «Крок», продовжити практику проведення пробних тестувань,
повернутися до практики складання іспитів з дисциплін, що входять до переліку «Крок-1» та
«Крок-2», що дозволить студентам отримати час на підготовку, систематизувати знання та
покращити їх довгострокове відтворення.
Відповідальні: директор медичного інституту Сміянов В.А., заст. директора з навчальної
роботи Лобода А.М., зав. кафедрами
Термін виконання: до 31.04.2014 р.
5. Привести у відповідність «Перспективні плани видання навчальної літератури» з реальною
видавничою активністю кафедр, збільшити кількість посібників, що видаються у електронному
вигляді, в т.ч. з грифом МОН (МОЗ).
Відповідальні: заст. директора з методичної роботи Гарбузова В.Ю., зав. кафедрами
Термін виконання: до 31.12.2014 р.
6. Підготувати заявки на відкриття докторантури із спеціальностей внутрішні хвороби,
патанатомія, а також аспірантури зі спеціальностей травматологія, урологія, нервові хвороби.
Збільшити обсяг заявок на прийом до аспірантури у 2015 році до 30 осіб.
Відповідальні – директор медичного інституту Сміянов В.А., завідувачі клінічних кафедр
інституту Романюк А.М., Потапов О.О, Приступа Л.Н., Леонов В.В., Шищук В.Д.
Термін виконання – до 01.02.2016 р.

7. З метою підвищення ефективності роботи аспірантури впровадити механізми цільового
фінансування наукових досліджень аспірантами за рахунок пошуку замовників на наукові
дослідження (підприємства, організації, державні і міжнародні фонди), спонсорської допомоги та
коштів субрахунків структурних підрозділів.
Відповідальні – директор медичного інституту Сміянов В.А., завідувачі кафедр інституту.
Термін виконання – протягом року.
8. Поглиблювати роботу, яка спрямована на участь студентів, аспірантів, докторантів та молодих
вчених у конкурсах на індивідуальні гранти від міжнародних фондів, наукового стажування у
іноземних ВНЗ і наукових установах.
Відповідальні – начальник ВМС Кириченко К.І., завідувач відділу ДАДП Журба В.О.,
директор медичного інституту Сміянов В.А., завідувачі кафедр інституту
Термін виконання – протягом року.
9. З метою розвитку студентської наукової роботи:
– поширити на всіх кафедрах позитивний досвід кафедр анатомії людини, гігієни та екології з
курсом мікробіології, вірусології та імунології, фізіології та патофізіології щодо організації
системної наукової роботи студентів;
– забезпечити у 2014 році на кожній кафедрі публікацію статей за участю студентів;
– гідно представити університет на конкурсах студентських наукових робіт та предметних
олімпіадах;
– залучити студентів для виконання НДР на платній основі.
Відповідальні – директор медичного інституту Сміянов В.А., заступник директора з наукової
роботи Погорєлов М.В.
Термін виконання – протягом року.
10. Вжити заходів, які спрямовані на залучення іноземних студентів до наукової роботи з метою їх
підготовки до послідуючого вступу до аспірантури СумДУ, використовувати міжнародні наукові
контакти для пошуку потенційних претендентів із числа іноземних громадян на проходження
підготовки в докторантурі та аспірантурі СумДУ.
Відповідальні – директор медичного інституту Сміянов В.А., завідувачі кафедр інституту.
Термін виконання – протягом року.
11. Організувати системну роботу щодо публікації статей ПВС, докторантів, аспірантів і студентів
у наукових виданнях, які індексуються науковометричними базами даних Scopus та Web of
Science.
Відповідальні – директор медичного інституту Сміянов В.А., завідувачі кафедр інституту.
Термін виконання – постійно.
12. Продовжити роботу з розвитку «Журналу клінічних та експериментальних медичних
досліджень» як видання міжнародного рівня, зокрема, за рахунок підвищення академічного рівня
статей, представлення його в реферативних базах та подача заявки на входження до
науковометричної бази даних Scopus.
Відповідальні – проректор з НР Чорноус А.М., головний редактор журналу Приступа Л.Н.
Термін виконання – до 01.10.2015 р.
13. Поставити за мету в 2014 році збільшити обсяги господарсько-договірної та грантової
тематики до 700 тис. грн., зокрема, за рахунок:
– діяльності наукових центрів та лабораторій;
– поширення досвіду кафедр внутрішньої та сімейної медицини на всі клінічні кафедри щодо їх
залучення до міжнародних клінічних досліджень;
– подачі заявок на грантові програми державного та міжнародного рівня;
– створення координаційного центру для участі у міжнародних клінічних дослідженнях.
Відповідальні – директор медичного інституту Сміянов В.А., заступник директора з наукової
роботи Погорєлов М.В.
Термін виконання – протягом року.

14. Продовжити пошук шляхів, які направлені на започаткування господарсько-договірної та
грантової тематики на кафедрах інституту, де відсутній такий вид діяльності. Запровадити
практику створення міжкафедральних робочих груп для участі в конкурсі держбюджетних НДР,
державних і міжнародних грантів, інших наукових конкурсах.
Відповідальні – проректор з НР Чорноус А.М., начальник НДЧ Курбатов Д.І., директор
медичного інституту Сміянов В.А.
Термін виконання – протягом року.
15. Забезпечити якісне виконання НДР у рамках Державної цільової програми «Наука в
університетах»
Відповідальний – завідувач кафедри біофізики, біохімії та бімолекулярної інженерії
Суходуб Л.Ф.
Термін виконання – грудень 2014 р.
16. Здійснювати організаційні заходи для забезпечення участі наукових колективів університету у
конкурсах наукових проектів від міжнародних фондів, зокрема у програмі Європейського Союзу
«Горизонт-2020».
Відповідальні – начальник ЦНТЕІ Артюхов А.Є., директор медичного інституту Сміянов В.А.,
завідувачі кафедр інституту.
Термін виконання – протягом року.
17. Продовжити практику впровадження результатів науково-дослідних робіт клінічних кафедр
інституту, в тому числі, які отримали результати виконаних дисертаційних робіт, у лікувальну
практику закладів охорони здоров’я з виданням відповідних рекомендацій.
Відповідальні – завідувачі клінічних кафедр інституту.
Термін виконання – протягом року.
18. Розробити проект положення про систему оцінки ефективності лікувально – діагностичної
роботи викладачами клінічних кафедр Медичного інституту.
Відповідальні: перший проректор Карпуша В.Д., начальник відділу практики та
інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів Васькін Р.А., директор медичного інституту
Сміянов В.А.
Термін виконання – вересень 2014 р.
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