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Лободи Андрія Миколайовича, 17.01.2019 р.
Навчальний процес в університеті дослідницького типу – це інтеграція
освіти та науки та реалізація міжнародних проектів і програм.
Наукова робота в МІ останніми роками виходить на перше місце в
структурі діяльності підрозділу, адже, на відміну від школи, університет є
закладом, де наукові знання не лише ретранслюються, а й створюються.
Основним завданням та метою наукової діяльності є створення нових
знань та їх поширення. Оскільки в основному наукова робота в МІ носить
прикладний характер, то створення нових та уточнення існуючих наукових
концепцій відбувається через експериментальні та клінічні дослідження, що
мають забезпечуватися матеріальними та людськими ресурсами, які складають
основу «наукової піраміди». При цьому результати роботи мають бути основою
для нових наукових проектів.

Джерелом людського потенціалу для забезпечення виконання наукової
роботи є студенти та аспіранти. Активна робота з підготовки кадрового
резерву, починаючи зі студентських років, ведеться на всіх кафедрах МІ через
систему наукових гуртків та НТСА. Не зважаючи на це, у 2018 році зменшилась
кількість призових місць на ВКСНР та олімпіадах, що потребує прийняття
невідкладних рішень та посилення роботи з обдарованою молоддю.

Кафедрою «Громадського здоров’я» другий рік поспіль проводився ІІ
етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Соціальна медицина та
організація охорони здоров’я». Проведено його у 2018 році на високому рівні,
приймав участь 31 учасник практично із усіх медичних ЗВО України, 1 місце
посіла студентка МІ Кравцова Яна.
Підготовка кадрів через аспірантуру є також проблемним місцем в
структурі кадрового забезпечення. Кількість аспірантів зростає з року в рік (МІ
третій рік поспіль утримує перше місце в СумДУ за кількістю зарахованих
аспірантів).

Але лише 60-70% з них залишається працювати в МІ. 2018 рік став
мінімальним по кількості захищених кандидатських дисертацій (7), що
пов’язано з перереєстрацією власної спецради та переходом з трирічного
терміну підготовки аспірантів на 4-річну модель підготовки докторів філософії.
На жаль, кількість захищених випускників аспірантури не дозволяє покрити
дефіцит кадрів, особливо на фундаментальних кафедрах, що потребує
перегляду концепції працевлаштування осіб, що успішно захистилися, для
підвищення їх мотивації до роботи в СумДУ. У 2018 році захищено 2
докторських дисертації (кафедри морфології, патологічної анатомії).

Цього року МІ отримав сертифікат відповідності від міжнародної
організації Oprheus. Сертифікат засвідчує високий рівень організації підготовки
докторів філософії з медичних спеціальностей в СумДУ. Це є лише першим
кроком в процесі міжнародної акредитації програм підготовки докторів
філософії. Отримане визнання дозволяє ширше залучати аспірантів з інших
країн для виконання досліджень і підготовки в СумДУ і цього року ми мали
такий досвід на кафедрі громадського здоров’я.

Слід відмітити зростання ролі наукового товариства студентів та
аспірантів Медичного інституту в організації наукової роботи. У 2018 році
відбувалось виконання 4 грантів НТСА, керівниками 3-х з них виступали
студенти. За кількістю грантів НТСА, які отримали фінансування у 2018 році,
МІ посідає 2 місце в університеті після факультету ЕЛІТ. Цього року подано 8
проектів, в тому числі спільно з факультетом ЕЛІТ. За результатами виконання
проектів опубліковано 6 статей в журналах, які обліковуються НМБД Скопус та
поданий 1 проект на фінансування за рахунок державного бюджету.

У 2018 році НТСА провели ряд семінарів з підвищення обізнаності
студентів та аспірантів з роботи з базами Scopus та WoS, методам статистичної
обробки даних тощо. Вперше проведена міжнародна конференція англійською
мовою. В якості запрошених спікерів в ній прийняли участь вчені з України,
Польщі, Італії, Литви та Латвії. Активну участь в конференції прийняли
студенти-іноземці, які навчаються англійською мовою. Слід відмітити
співпрацю НТСА та студентського самоврядування, яке приймало активну
участь в організації та супроводженні конференції. Одним із позитивних
моментів зазначених заходів стало запрошення МІ приєднатися до
Європейської асоціації студентів-медиків, що відкриває нові горизонти
міжнародної співпраці.

Продовжується традиція проведення наукових семінарів медичного
інституту під керівництвом проф. Суходуба Л.Ф., на яких висвітлюються
результати досліджень наукових груп МІ. Цього року вперше відбувся семінар
із запрошеними лекторами з медичної компанії Ілайа, які представили сучасні
розробки в галузі клітинної біології та тканинної інженерії, що послугувало
одним з поштовхів для організації лабораторії клітинних культур та оновлення
обладнання для ПЛР- діагностики.
На сьогодні, системна наукова робота в МІ виконується на всіх кафедрах,
проте слід відмітити формування ефективних наукових груп, які очолюють
проф. Суходуб Л.Ф., Атаман О.В., Романюк А.М., Погорєлов М.В., Вінниченко
І.О. Саме ці групи мають держбюджетне фінансування та потужну міжнародну
співпрацю. У 2018 року зазначеними групами виконувалось 7 держбюджетних
тем (2- завершені) і з початку 2019 додалось 2 проекти, які будуть виконуватись
на кафедрі громадського здоров’я. Загалом – це є найбільший показник за всю
історію МІ.

Стабільний розвиток наукової діяльності неможливий без міжнародної
кооперації. У 2018 році розпочалась активна фаза виконання проекту Горізонт2020 “Nanostructural surface development for dental implant manufacturing”
(керівник – Погорєлов М.В.), наукові візити аспірантів в рамках проекту
ERASMUS+ КА1 з університетом Умеа (керівник – Москаленко Р.А.).
Протягом 6 міс. доц. Москаленко Р.А. проводив дослідження за грантом Вісбі в
Швеції. В рамках проекту ДААД асистент Линдін М.С. виконував наукові
дослідження в університеті Ессена (Німеччина). Вперше в МІ заключена угода з
Сілезійською політехнікою на вивчення біосумісності нових матеріалів обсягом
більше 1 млн. грн. (керівник – Погорєлов М.В.). Хотілося також відмітити
традиційну активну позицію проф.. Суходуба Л.Ф. в підготовці грантових
заявок, а також активізацію міжнародної співпраці на кафедрах педіатрії та
морфології.
Наукові публікації є одним з об’єктивних індикаторів результативності
наукової роботи. Всього за 2018 рок опубліковано 210 робіт, що є одним з
найкращих показників в університеті. Проте, аналіз публікацій показує, що
лише невелика частина з них обліковується НМБД SCOPUS та WoS.
Відбувається незначний ріст загальної кількості публікацій в індексованих
виданнях, проте відсоток публікацій в журналах із SNIP більше 1 не перевищує
5%. Цього року слід відмітити публікацію Москаленка Р.А. в журналі
видавництва Nature. Минулорічна публікація в цьому видавництві вже
принесла більше 30 цитувань за рік.

Збільшилася кількість НПП, які мають індекс Гірша, при цьому індекс 1-2
на 25%, індекс 3-10 на 40%, а середнє значення h-індексу на 1 працівника
склало 0,684.
Загалом, як видно з таблиці, відбувається ріст публікацій у рейтингових
виданнях, проте більше 1-3 публікацій на рік стабільно мають лише половина
кафедр МІ, зокрема у 2018 році - громадського здоров’я, патологічної анатомії,
морфології, фізіології, біофізики, хірургії з онкологією, нейрохірургії, педіатрії.
Слід відмітити підвищення активності стосовно публікацій у БД SCOPUS
кафедри фізичного виховання і спорту та відсутність такої активності на
кафедрі ФРіСМ. Крім того, половину публікацій у БД WoS забезпечують 2
кафедри – громадського здоров’я та патологічної анатомії.

11 квітня 2018 року у НАН України на семінарі «Наукові видання
України:
реалії
та
перспективи»,
організованому
компанією Clarivate Analytics, відбулася церемонія нагородження Web of
Science Award Ukraine 2018. В номінації «Найцитованіші дослідники» нагороду
отримав завідувач кафедри хірургії та онкології Винниченко І.О.

Іншим показником ефективності наукової роботи є обсяги госпдоговорів.
У 2018 році медичний інститут залучив рекордну суми коштів за
госпдоговорами – більше 7 млн гривень, при цьому співвідношення
«спеціальний/загальний фонд» склало 2,53, що є кращим загально
університетського показника. Проте, лише 5 кафедр забезпечують 99% обсягів

госпдоговорів – громадського здоров’я, хірургії та онкології, патологічної
анатомії, сімейної медицини та внутрішньої медицини. В структурі
госпдоговорів слід виділити угоди на проведення клінічних досліджень
(хірургія, сімейна медицини та внутрішня медицини), міжнародні гранти та
угоди (громадського здоров’я) а також надання послуг населенню (патологічна
анатомія та громадське здоров’я). Зазначу, що всі кафедри МІ ведуть активну
роботу по залучення госпдоговорів і у 2018 році лише кафедра фізвиховання не
мала таких договорів.

В МІ постійно ведеться робота з удосконалення наукової матеріальнотехнічної бази. У 2018 році була відкрита лабораторія клітинних культур, саме
вона вже має договір з Сілезійським університетом на суму більше 1 млн грн.
Крім того придбаний флуоресцентний мікроскоп, обладнання для проведення
аналізу РНК та ДНК – real-time PCR та Digital real-time PCR, при цьому
останній прилад є унікальним для України. Загалом, за 2018 рік за кошти
СумДУ було придбано обладнання на суму більше 5 млн грн.

Стабільність фінансового забезпечення та наявність обладнання не може
забезпечити якість наукових досліджень. Основною складовою, яка є
запорукою успішності – є кадровий потенціал та час на проведення
дослідження і аналіз його результатів. У зв’язку з цим нагальною потребою є
створення Центру колективного користування та введення штатних наукових
посад. У 2018 році розпочалась така робота з фінансуванням наукового штату
за рахунок держбюджетних НДР та коштів НДЧ університету. Центр
колективного користування організовується на базі лабораторій культур клітин,
ІФА та бактеріологічної лабораторії і лабораторії хіміко-токсикологічних
досліджень і буде мати тісні зв’язки з існуючими лабораторіями та центрами
Медичного інституту. Організація Центру також дозволить організувати
наукову роботу аспірантів та спростити доступ до виконання сучасних
досліджень.
Тісно пов’язаною з науковою є міжнародна діяльність, яка є важливою
точкою росту здобутків МІ та СумДУ в цілому.
Цьогоріч у МІ виконувалося 5 загальноуніверситетських освітніх грантів
в рамках програми Erasmus+:
3 гранти напряму Erasmus+ КА1 з університетами м.Фоджи, Італія
(студенти), м.Плевен, Болгарія (студенти) та м.Умео, Швеція (аспіранти та
викладачі);
проект Erasmus+ (КА2) «Інноваційна реабілітаційна освіта –
впровадження магістерських програм в Україні», в рамках якого планується
розробка та впровадження нових магістерських освітніх програм з напряму
«Фізична реабілітація та Фізіотерапія» (каф. фізреабілітації);
проект Erasmus+ (Jean Monnet Activities) “Медична освіта в
Європейському Союзі: виклики для України” (каф. громадського здоров’я).
У всіх проектах, за винятком Erasmus+ з Університетом Фоджи –
Медичний інститут виступає як основний виконавець.
Завдяки участі в міжнародних освітніх та наукових грантах, за 2018 рік
помітно зросла кількість виїздів за кордон представників МІ, в основному за
рахунок викладачів, кількість виїздів студентів та аспірантів залишилась на
тому ж рівні.
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У порівнянні з попереднім роком спостерігається покращення показників
міжнародної академічної мобільності за рахунок викладачів та аспірантів, але
сумарні показники є навіть гіршими, ніж у 2016 році.
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Для покращення показників міжнародної мобільності започаткована
системна робота у вигляді семінарів з питань міжнародної діяльності (за участю
фахівців інших закладів та інституцій), проводиться роз’яснювальна робота
серед студентів та викладачів, успішна взаємодія з НТСА МІ.
Наприкінці 2018 року вже подано 2 заявки за програмою Erasmus+ КА1,
що в майбутньому дозволить покращити показники міжнародної мобільності.
У цьому році до МІ завітали 12 іноземних делегацій, що у 4 рази більше,
ніж минулого року.
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Так, МІ у рамках міжнародної молодіжної конференції відвідали ряд
відомих спікерів. Окремо слід відмітити участь міжнародних гостей у заходах з
нагоди Дня міжнаро дної співпраці (Діана Пендичева, Ніколіна Ангелова
(Болгарія), Войтек Сімка (Польща). Також здійснили традиційні візити друзі
медінституту проф. Вітаутас Усоніс (керівника клініки педіатрії головного
університету Литви), який з 2019 року буде працювати на посаді штатного
професора в МІ та проф. Томас Борен (Університет Умео). Окремо хочу
відзначити візит Маріуша Дуди – очільника стоматологічної клініки та
приватного стоматологічного коледжу в м. Катовіце (Польща), що сподіваюсь
стане поштовхом до активізації міжнародної співпраці стоматологів.

Кількість індивідуальних грантів протягом 2018 року суттєво не
змінилася порівняно з попереднім періодом. Це непоганий показник, оскільки
НПП все частіше здійснюють візити в рамках існуючих грантових програм, а не
відволікаються на пошук індивідуальних грантів. Системні міжнародні
контакти є більш сталими і перспективними.
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Формування контингенту студентів є основним чинником, який визначає
навчальний компонент діяльності на навчальний рік.
Розроблено пакет документів для ліцензування здобувачів вищої освіти за
освітнім рівнем “Магістр” спеціальностей «Громадське здоров’я» та «Фізична
реабілітація». Наприкінці грудня 2018 року акредитовано магістерський рівень
спеціальності «Фізична культура і спорт».
На сьогодні загальний ліцензійний обсяг за бакалаврськими
спеціальностями («Громадське здоров’я», «Фізична терапія, ерготерапія» та
«Фізична культура і спорт») складає 210 осіб, за спеціальностями
магістерського рівня складає 655 осіб.

Загальна кількість осіб, які навчаються в МІ сягнула близько 3300 осіб.
При цьому продовжує зростати кількість студентів на додипломному етапі,
позитивна динаміка намітилася на післядипломному етапі.

Аналіз прийому на 1 курс (на базі ПЗСО) вітчизняних студентів всіх
спеціальностей свідчить про зменшення майже на 100 осіб загального прийому
та на 60% ‒ прийому на контрактну форму навчання. В першу чергу це
відбулося внаслідок зменшення кількості студентів на спеціальностях
«Медицина» і «Стоматологія» через збереження порогу у 150 балів з 2 та 3
конкурсних предметів та за рахунок участі цього року МІ у широкому конкурсі
разом з іншими ЗВО МОН України. У 2019 році можливе подальше зменшення
набору через застосування загального широкого конкурсу для ЗВО МОН та
МОЗ України.

У 2018 році вдалося зберегти зацікавленість випускників училищ/
коледжів в продовженні фахової освіти на базі МІ. Незважаючи на складну
демографічну ситуацію, міграційні процеси, вступ на спеціальності
«Стоматологія», «Фізична терапія, ерготерапія», «Фізична культура і спорт» не
зменшився. За рахунок дозарахування на 2 курс на спеціальність «Громадське
здоров’я» вдалося сформувати повноцінну навчальну групу. Забезпечення
безперервної медичної освіти з лікувальної спеціальності випускників
медичних училищ вдалося забезпечити шляхом зарахування 26 педіатрів.

У 2018 році на 1 курсі знову зросла кількість іноземних студентів,
особливо англомовних. Другий рік поспіль кількість іноземних студентів на 1
курсі перевищує кількість вітчизняних. При цьому співвідношення
іноземні:вітчизняні студенти на спеціальності «Медицина» складає 4,5:1, а на

спеціальності «Стоматологія» 1:1, що поступово перетворює МІ в міжнародний
заклад освіти.

Аналіз розподілу контингент студентів по курсах свідчить не лише про
загальне зростання контингенту, але і про зміни його якісного складу з
переважанням іноземців на перших двох курсах.

Збільшення кількості іноземців відбувається переважно за рахунок
збільшення англомовних студентів, кількість яких зросла за останні 2 роки в 3
рази. Це вимагає швидкого суттєвого перегляду кадрової політики кафедр, які
задіяні в навчальному процесі на старших курсах. Тому лише зростання
кількості викладачів, які володіють іноземною мовою на достатньому рівні
(бажано сертифікованих) зможе забезпечити стабільність та подальший
розвиток МІ.

Зростання контингенту має супроводжуватися відповідним матеріальнотехнічним та кадровим забезпеченням.
У 2018 році вдалося досягти подальшого збільшення площ на клінічних
базах +235,9 м2, що забезпечили кафедри стоматології, внутрішньої медицини,
педіатрії, громадського здоров’я. Загальна площа на клінічних базах сягнула
майже 5000 м2. З урахуванням приміщень Манежу СумДУ, які активно
використовуються в навчальному процесі спеціальності «Фізична культура і
спорт» загальна площа складає більше 16 000 м2.
Завдяки активній позиції керівництва бібліотеки МІ вдалося перетворити
бібліотечний хол на комунікаційний простір з достатнім wi-fi покриттям.
Оновлення комп’ютеризованих робочих місць для користувачів в читальному
залі основного розташування і філії в стоматологічному корпусі дозволило
створити центри навчальної діяльності і самостійної підготовки для студентів.

Зростання контингенту студентів, ліцензування та акредитація нових
спеціальностей вимагає відповідного супроводу навчальною літературою. За 3
останні роки витрати на придбання навчальної літератури зросли більш, ніж в 4
рази по МІ та майже в 40 разів по кафедрам (за кошти їх субрахунків).

Зокрема у 2018 році фонд бібліотеки поповнився на 2200 примірників, в
т.ч. близько 700 друкованих англомовних видань. Незважаючи на це,
зберігається, особливо на перших курсах, проблема недостатнього забезпечення
іноземних студентів паперовими версіями підручників, посібників.
Швидке зростання контингенту негативно позначилося на кадровому
потенціалі МІ. Забезпечення висококваліфікованими співробітниками з
науковими ступенями та званнями досягло мінімального рівня за останні 5
років – 76,9%. Це обумовлене вимушеним кроком – необхідністю залучення в
штат НПП осіб без наукового ступеня для покриття навчального навантаження
в умовах збільшення контингенту. Позитивним моментом є зростання кількості
докторів наук до 35, на деяких кафедрах МІ вже працює по 3-4 доктора наук,
що забезпечує певний кадровий резерв.

На жаль, на низці кафедр відсоток НПП з науковими ступенями та
званнями є критично низьким. До кафедр стоматології, фізичного виховання і
спорту, які і минулого року мали зазначені проблеми, долучилася кафедра
морфології. Незважаючи на 4 докторів наук, загальний відсоток знизився до
50% за рахунок залучення на роботу, в основному, працівників без наукового
ступеня для покриття дефіциту штату на тлі зростання кількості студентів.

Проблеми кадрового забезпечення властиві всім кафедрам МІ, за
виключенням фізичного виховання і спорту. Дефіцит штату складає від 3,0 до
17,5 ставок і лише посилився в структурних підрозділах протягом 2018 року.
При цьому загальний дефіцит штату по МІ сягнув 131 ставки! В таких умовах
неможливо займатися будь-якою діяльністю, окрім навчальної, що негативно
позначається на інших важливих напрямках діяльності МІ, зокрема науковій,
міжнародній діяльності тощо.
Загальна кількість сертифікованих НПП, які мають рівень В2,
збільшилася у 2018 році на 50% і складає 65 осіб (близько 25% від кількості по
СумДУ). Навіть найкраща кафедра (морфології) має лише 9 таких осіб.
Враховуючи те, що 90% англомовних іноземців навчається в МІ, зазначена
кількість є недостатньою. При цьому зазначені показники не враховують термін
дії сертифікату В2 (2 роки)

Загальна забезпеченість англомовними викладачами також є невисокою.
Враховуючи співвідношення англомовні/вітчизняні студенти на 1 курсі,
достатнім слід вважати кількість англомовних викладачів на кожній кафедрі не
нижче 80%. Достатню кількість викладачів маємо на фундаментальних
кафедрах (морфології, фізіології з патофізіологією, ББФБІ), які вже стикнулися
з напливом англомовних іноземців. На інших кафедрах відсоток є недостатнім,
особливо критична ситуація на кафедрах акушерства та гінекології,
патологічної анатомії, на які вже наступного року чи через рік прийдуть великі
курси іноземців.

В МІ чотири з п’яти спеціальностей (за виключенням «Фізичного
виховання і спорту») відносяться до регульованих державою. Об’єктивними
показниками якості навчання студентів МІ є результати медичних ліцензійних
іспитів «Крок», а з 2019 року і ЄДКІ. Результати складання іспиту «КРОК-1»
студентами спеціальності «Лікувальна справа» у 2018 році, як і в
попередньому, були нижче національного показника. Щодо спеціальності

«Стоматологія» два роки поспіль вдається демонструвати результат, кращий за
національний показник, що дозволило МІ посісти 7 позицію з 20 ЗВО України,
які проводять навчання за зазначеною спеціальністю.

Аналіз відсотків студентів, які успішно склали цей іспит, свідчить про
незначне відставання вітчизняних студентів від національного показника, що
дозволило випередити ЗВО, підпорядковані МОН України. Успішність
іноземних англомовних студентів цього року дозволила продемонструвати
результат, вищий від національного, що забезпечило 4 позицію по країні.
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національному, але є значно кращим, ніж 2017 року, коли іспит склали лише
3,2% студентів. Зазначений контингент є найбільш проблемним, демонструючи
низький початковий рівень володіння мовою навчання, незадовільну навчальну
дисципліну. Це потребує посилення позиції щодо мовної підготовки на
загальноуніверситетському рівні та жорсткого контролю навчального процесу.
По спеціальності «Стоматологія» відсоток осіб, які успішно склали іспит
наближається до 70% та перевищує національний показник.

Результати складання ліцензованого іспиту «КРОК-2» у 2018 році зі
спеціальності «Лікувальна справа» є дуже близькими до національного
показника у вітчизняних студентів та перевищують його в обох групах
іноземців, що відповідає минулорічній успішності. Це свідчить про системну

роботу щодо покращення підготовки студентів-старшокурсників до іспиту. За
даною спеціальністю МІ має середній рівень по державі, посідаючи 13, 11 та 10
позицію з 23 по успішності вітчизняних, іноземних російсько- та англомовних
студентів відповідно. По спеціальності «Стоматологія» відсоток осіб, які
успішно склали іспит, суттєво перевищує національний показник. Це
забезпечило 6 позицію з 20 ЗВО по державі.

Веб-система МІ залишається однією з найбільших в університеті та
налічує наразі 40 публічних сайтів, що складає майже 16% вебресурсів закладу.
Аналітика головного сайту Медичного інституту впродовж календарного
року свідчить про зростання кількості нових користувачів. Але значний
відсоток відмов і не зовсім зручний інтерфейс, а також проблеми безпеки
змусили займатися розробкою нового шаблону головного сайту.

Розроблено шаблон головного сайту, а також сайтів кафедр та
структурних підрозділів Медичного інституту. Створено сайти конференцій
«TOPICAL ISSUES OF THEORETICAL AND CLINICAL MEDICINE» та
«Biomedical Perspectives», сайт позанавчальної діяльності Медичного інституту.

Створені сторінки Медичного інституту в соціальних мережах Twitter,
Facebook, Іnstagram, Telegram, каналі Youtube, де постійно оновлюються
новини та події МІ та університету, а також профільні новини
загальнодержавного рівня. На сьогодні контент в соціальних мережах охоплює
1 125 користувачів у Facebook, 1552 у Instagram, 326 у Telegram. Для
збільшення кількості користувачів з цього року інформація висвітлюється
двома мовами: українською та англійською.

Створено Youtube канал, який відображає сьогодення Медичного
інституту та університету в цілому, містить інформаційні відеоролики про
спеціальностям та підрозділам МІ, вісвітлює топ-події студентського життя
(Посвята студентів, Золотий інтеграл, Міс та Містер СумДУ) тощо. Крім того,
ведуться прямі трансляції з загальноуніверситетських заходів.

В перелік напрямів післядипломної медичної освіти додалася підготовка
стоматологів в інтернатурі, яка у 2018 році здійснювалася за окремим дозволом
МОЗ України. У грудні 2018 року підготовлено пакет документів для
ліцензування інтернатури зі спеціальності «Стоматологія».
Вперше за 3 роки зросла кількість лікарів-інтернів (незважаючи на
відсутність бюджетного фінансування), в основному за рахунок випускників
спеціальності «Стоматологія». Не дивлячись на складну ситуацію в 2018 році з
набором іноземців до клінічної ординатури, вдалося зберегти їх контингент.

Контингент лікарів-курсантів цього року зменшився на 25%. Цьому могла
сприяти реформа первинної медико-санітарної допомоги і невизначеність
стосовно реформування вторинної ланки. Позитивним моментом є зростання
інтересу до спеціалізації з сімейної медицини, педіатрії для забезпечення
потреб первинної ланки.
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Результати роботи ФПМО в фінансовому плані знизилися приблизно на
40 тис грн. внаслідок вищезазначених тенденцій. Новою формою роботи з
курсантами є очно-заочна, реалізована цього року кафедрою хірургії та
онкології для фахівців м. Прилуки.

Лікувально- діагностична робота Проводиться 109 штатними
викладачами, серед яких більше половини складають досвідчені професори та
доценти. При цьому майже 67% ПВС - мають вищу або першу лікарську
кваліфікаційну категорію.
Серед основних показників лікувально- діагностичної роботи слід
відзначити зростання кількості консультованих амбулаторних, стаціонарних
хворих та інструментальних досліджень. Відсутність зростання хірургічної
активності свідчить про відсутність суттєвого впливу на хірургічну службу
міста і області кафедр хірургічного профілю.

У 2018 році завдяки співпраці з обласною клінічною лікарнею, ЦРЛ
здійснено виїзди мультидисциплінарних лікарських бригад МІ до Путивльської
та Кролевецької ЦРЛ. На запит ОТГ с. Зноб-Новгородське організовано
консультативний прийом місцевого населення. В рамках співпраці з Сумською
ЦРКЛ організовано 12 виїздів студентів 6 курсу в заклади первинної ланки
району.

Позитивним моментом науково-практичної співпраці з лікарями області є
підтримка активності професійних асоціацій шляхом організації науковопрактичних конференцій. У 2018 році проведено 2 заходи: науково-практичну
конференцію “Актуальні питання педіатрії” (спільно асоціація педіатрів
Сумщини та кафедрою педіатрії) та науково-практичну конференцію
“Імплементація міжнародних протоколів у практику лікаря- інфекціоніста”
(спільно асоціація інфекціоністів Сумщини та кафедра інфекційних хвороб).
Університетська клініка у 2018 році в збільшила перелік послуг, які
надавалися населенню міста та співробітникам СумДУ, зокрема з комп'ютерної
томографії та рентгенологічної діагностики, послуг клініко-діагностичної
лабораторії, медичних оглядів та косметологічних процедур.

2017 рік

2018 рік

1. Консультативна робота професорсько1. Консультативна робота професорськовикладацького складу медичного інституту. викладацького складу медичного інституту.
2. УЗД, функціональна діагностика.

2. УЗД, функціональна діагностика.

3. Фізіотерапевтичні послуги.
4. Масаж.
5. Лікування в умовах денного стаціонару.

3. Фізіотерапевтичні послуги.
4. Масаж.
5. Лікування в умовах денного стаціонару.

6. Гідрокіенезотерапія.
7. Аквапрограми для вагітних.
8. Оздоровчі заняття з плавання для дітей.

6. Гідрокінезотерапія.
7. Аквапрограми для вагітних.
8. Оздоровчі заняття з плавання для дітей та
немовлят.
9. Медична та фізична реабілітація.
10. Амбулаторна хірургія.
11. Медичні огляди іноземних студентів.
12. Медичне забезпечення центру спортивної
медицини.
14. Оформлення довідок для занять
у басейні.
15. Робота центру комп'ютерної томографії.

9. Медична та фізична реабілітація.
10. Амбулаторна хірургія.
11. Медичні огляди іноземних студентів.
12. Медичне забезпечення центру
спортивної медицини
14. Оформлення довідок для занять у
басейні.

16. Робота клініко-діагностичної лабораторії.
17. Рентгенологічні дослідження
(за договором).
18. Медичні огляди для допуску до фізичного
виховання.
19. Косметологічні послуги.

Завдяки цьому зросла кількість користувачів послуг Університетської
клініки на 110%, в т.ч. на 60% збільшилася кількість співробітників СумДУ,
яким була надана лікувальна чи діагностична послуга.

Це дозволило заробити протягом року більше 2 млн грн., що в 3 рази
більше, ніж за попередній рік. Хочу окремо відзначити та подякувати
Вінніченко І.О. за реалізацію проекту КТ, який приніс половину зароблених
клінікою коштів. Крім того, зверніть увагу на суттєве зростання надходжень за
консультативна роботу (в 2 рази), фізіотерапевтичні послуги (майже в 3 рази),

гідрокіенезотерапію (майже в 2 рази), медичне забезпечення центру спортивної
медицини (в 5 разів), а також досить успішний старт клініко-діагностичної
лабораторії, яка заробила більше 300 тис. грн.

Хотілося б відзначити найбільш активні кафедри, які займаються
системною роботою в клініці, що дозволило суттєво збільшити темпи
надходжень зароблених коштів, зокрема кафедра фізичної реабілітації та
спортивної медицини, внутрішньої медицини, педіатрії, нейрохірургії та
неврології, хірургії та онкології.

Робота Центру спортивної медицина полягала у наданні діагностичних,
лікувальних та науково-методичних послуг Федерації легкої атлетики України;
Східному центру олімпійської підготовки; студентам СумДУ, що мали
отримати допуск до занять із фізичного виховання.
У Центрі спортивної медицини протягом 2018 року обстежено 108 осіб,
що в тричі більше ніж у 2017 році. При цьому, за рік збільшилася майже у 5
разів кількість наданих лікувальних фізіотерапевтичних послуг, в меншій мірі лабораторних і інструментальних діагностичних обстежень.

Окрім виконання наукового договору з вдосконалення методики
підготовки спортсменів - 100 тис. грн., минулого року надані також послуги у
рамках 4-х господарських договорів на загальну суму 44 тис. гривень.
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Серед інших напрямів діяльності Центру можна відмітити: участь в
Міжнародному науково-практичному семінарі IAAF у м. Баку, участь в роботі
комплексної наукової групи з легкої атлетики, створеної наказом
Мінмолодьспорту, проведення 4-х освітніх семінарів для тренерів національної
збірної України, спортсменів, фітнес-тренерів, сертифікацію 2 співробітників
Центру зі спортивної медицини, публікацію статей у наукових виданнях, що
реферуються БД Scopus тощо.
У листопаді 2018 року вперше було проведено спільну з НОК України,
Федерацією легкої атлетики України та Національним антидопінговим центром
України науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Актуальні
проблеми медичного забезпечення спорту високих досягнень". У заході взяло
участь більше 200 учасників, були запрошені та виступили спікери, що мають
беззаперечний авторитет в спортивному середовищі. У рамках конференції під
головуванням проректора проведено круглий стіл з представниками інших
федерацій України щодо потенційної співпраці.

Організація позанавчальної діяльності в рамках МІ – доволі клопітка
робота, що потребує значної координації та плідної співпраці профільних
служб, адже така діяльність має свою специфіку та велику кількість напрямів.
Наразі в медичному інституті студенти першокурсники вітчизняного
контингенту навчаються в 19 групах, іноземного – в 31 академічній групі.
Спортивно-масовий сектор. Робота фахівців даного напрямку має бути
спрямована на виявлення талантів та всіляку допомогу з метою розвитку чи

удосконалення спортивних здібностей студента. Тим паче на озброєнні даної
служби в нашому ВНЗ є близько 15 спортивних секцій, тренувальні
майданчики і навіть окремі бази.
Культурно-масовий сектор представлений танцювальним колективом
«Джем», що на сьогодні налічує 40 студентів та вокальним колективом, в який
входять 15 студентів. Художні номери за участю наших студентів були
представлені як в межах СумДУ, так і на теренах України.
Окремим підрозділом є «Радіо медичне», яке цього року розширило
мовлення на стоматологічний корпус МІ. В радіорубці регулярно ведеться
запис інформаційних роликів, з метою покращення поінформованості студентів
щодо заходів МІ, історичних подій, та привітань, приурочених до свят та
визначних дат.
Студентський директорат – це невід’ємна частина ОСС СумДУ, робота
якої направлена на захист прав та покращення навчання студентів, шляхом
підвищення поінформованості, а також розробку та підтримку проектів
студентських ініціатив. Завдяки активності студентського директорату щорічно
організовуються зустрічі «віч-на-віч з директором» для обговорення актуальних
питань студентського життя.
Студенстьке містечко. Близько 2 000 студентів-медиків, проживають в
15-ти гуртожитках міста. В кожному гуртожитку функціонує студентська рада,
робота якої направлена на поліпшення умов проживання та дотримання правил
внутрішнього розпорядку, а також виконання вимог системи рейтингового
поселення.
В підпорядкуванні студмістечка є будівельний загін, а також
пейнтбольний клуб «Адреналін» який функціонує з метою урізноманітнення
позанавчального життя студентів.
Студентська профспілка працює з метою покращення умов навчання та
проживання, вирішення соціальних питань студентів МІ. Волонтерський клуб
«Віра» опікується 15 соціальними об’єктами Сумщини.
Розроблена система заходів для адаптації першокурсників, яка включає
декілька етапів:
На загальних зборах першокурсників до відома студентів доводиться
зміст ключових нормативних документів, а саме: Статут університету, Права та
обов’язки студентів, Кодекс корпоративної етики СумДУ, Етика та деонтолоія
лікаря, порядок організації навчального процесу.
Розроблено пам’ятку куратора, що містить алгоритми роботи куратора, та
створено «Школу студкуратора», що спрощує обмін досвідом.
Для покращення адаптації студентів МІ надруковано роздатковий
матеріал «Шлях першокурсника», до якого входить інформація щодо розкладу
дзвінків, розташування корпусів МІ та умовні позначки на мапі, QR- коди
офіційних сайтів МІ СумДУ.
Слайд 74. Алгоритми. Для покращення адаптації було розроблено
наступні алгоритми: особисті документи, гуртожитки, профбюро МІ й
академічні питання.

Інформаційний напрямок включає інформаційний супровід соціальних
мереж з хештегом «Медичний», підтримка роботи «Радіо медичне», створення
загальної бази студентів МІ, оновлення інформаційних стендів в теоретичному
корпусі, створення стенду зі зразками заяв для студентів.
Заходи соціального спрямування включають проведення майстер-класу з
невідкладної допомоги спільно з представництвом Товариства Червоного
Хреста в Сумській області. Проведення профілактичних лекцій медичного
спрямування для школярів м. Суми – «Що таке ВІЛ/СНІД?», «Статевий
розвиток та профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом», «Грип
та ГРВІ, профілактика і лікування», «Невідкладна допомога при невідкладних
станах», «Раціональне харчування запорука здорового способу життя». Лекції
проводяться в 9-ти школах міста , школах-інтернатах та дитячих будинках м.
Суми та Сумської області.

Крім того, проведено низку благодійних акцій - «Ялинка милосердя»,
«Мільйон дрібничок», «Здай кров-врятуй життя» (спільна акція з Товариством
Червоного Хреста), «Благодійний тиждень студента», акції до дня боротьби зі
СНІД, Всесвітнього дня людей з обмеженими можливостями на базі
громадського об’єднання «Країна друзів». Крім того, студенти МІ долучилися
до проведення Міжнародної спартакіади серед осіб з інвалідністю спільно зі
спортивним клубом інвалідів «Фенікс». Здійснюються регулярні поїздки до
онкогематологічного відділення Сумської обласної дитячої лікарні, Глинської
школи-інтернату, Сумського дитячого будинку ім. Супруна, Сумського

товариства захисту тварин, Сумського обласного спеціалізованого будинку
дитини,
Косівщинської
загальноосвітньої
спецшколи-інтернату
для
слабочуючих та пізньоглухих дітей, Сумської лікарні ім. Святої Зінаїди.
Студенти МІ взяли участь у низці культурно-масових заходів, зокрема
«Посвята в студенти», конкурсі талантів «Золотий інтеграл», де першокурсники
МІ вибороли ІІІ місце, святкуванні Дня студента, «Ярмарці національної
кухні», проведенні заходу «Бібліо-кафе» до Всеукраїнського дня бібліотек,
«КВК серед медиків». У рамках святкування 25-річчя кафедри фізіології та
патофізіології було проведено брейн-ринг серед студентів 2-го та 3-го курсу,
ток-шоу «Відверта розмова», під час якого студенти зустрілися з викладачами
кафедри, ставили їм запитання і слухали їхні відповіді та роздуми стосовно
різних аспектів академічного і неакадемічного життя.

Проведено значку кількість заходів спортивно-масового спрямування.

В цьому році на конкурсі «Кращий студент СумДУ 2018» студенти МІ
вибороли 4 з 8 номінацій, а саме:
«Кращий по роботі в гуртожитках» - Хромуляк Арсен
«Кращий іноземний студент » - Соні Доллар
«Кращий спортсмен» - Зальотов Артур
«Кращий спортсмен-аматор» - Галак Олена

На обласному етапі конкурсу СумДУ представляли кращі студенти в
номінаціях:
«Кращий спортсмен-професіонал» - Зальотов Артур
«Кращий спортсмен-аматор» - Галак Олена
В традиційних конкурсах СумДУ також відзначилися студенти
Медичного:

«Міс СумДУ 2018» перемогла Ляшко Катерина. Вже другий рік
поспіль звання найкрасивішої дівчини виборюють саме наші дівчата.

«Містер іноземний студент 2018» перемогу отримав Соні Доллар.

«Містер СумДУ 2018» - Соні Доллар став першим віце- містером
СумДУ 2018.

Товстиженко Аліна та Люта Олександра зайняли 1 місце у номінації
«Вокал» на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Первоцвіт», м. Суми.
Випускники та студенти Медичного інституту очолюють підрозділи
загальноуніверситетського рівня:

В.о. голови первинної профспілкової органазації студентів СумДУ –
Паскарик Лілія;

Голова студради студмістечка СумДУ – Дригваль Богдан;

Голова виборчої комісії ОСС СумДУ – Колесніченко Маргарита;

Голова спостережної ради ОСС СумДУ – Нестеренко Андрій.
Команда Медичного інституту СумДУ Іnternational - чемпіон України з
футболу і футзалу серед студентів африканських країн.
В 2018 році Медичний інститут зайняв 1 місце в Універсіаді СумДУ серед
студентів.
За календарний рік спортсмени Медичного інституту мають такі здобутки
у спорті високих досягнень:
1.
Чемпіонів Світу – 1
2.
Призерів Чемпіонату Світу – 5
3.
Чемпіонів Європи – 3
4.
Призерів Чемпіонату Європи – 3
5.
Перемоги на міжнародних змаганнях – 12
6.
Призових місць на міжнародних змагань – 8
7.
Перемоги на Чемпіонатах України – 32
8.
Призових місць на Чемпіонатах України – 69
9.
Кількість здобутих медалей
Золото - 16 медалей
Срібло - 6 медалей
Бронза - 9 медалей
В Медичному інституті навчається:
Майстрів спорту України Міжнародного класу – 5;
Майстрів спорту України – 24.
Найвидатніші спортсмени МІ 2018 року:
Зальотов Артур – чемпіон Європи з жиму штанги лежачи серед
юніорів (рекордсмен світу);
Манукян Геворг – чемпіон Європи з дзюдо;

-

Антіпіна Анастасія – переможець кубку Європи з дзюдо;
Патит Фукон – чемпіон світу з військового багатоборства.

Низка нововведень з метою вдосконалення студентського життя,
навчального процесу, соціальної та виховної роботи було запропоновано і
реалізовано чи розпочато реалізацію в 2108 році. Зокрема, хочу звернути увагу
на проект реконструкції холу навчального корпусу МІ, який дозволить
перетворити цю територію на місце комфортного перебування студентів.

Про ефективність позанавчальної роботи в МІ свідчить той факт, що
другий рік поспіль ми посідаємо 1 місце в СумДУ за основними показниками
такої діяльності.

Проблеми та недоліки
1.
Зміни структури контингенту та поглиблення кадрового дефіциту, в
т.ч. недостатня забезпеченість низки кафедр англомовними викладачами та
невисокий рівень володіння іноземною мовою деякими викладачами.
2.
Відсутність загальноуніверситетської політики щодо стимулювання
захищеного випускника аспірантури у разі працевлаштування на кафедри
фундаментальної підготовки.
3.
Зниження якості освітнього процесу через надмірну завантаженість
викладачів та недостатній розвиток форм і методів самостійної роботи.
4.
Низька навчальна дисципліна та результативність складання іспиту
“Крок-1” іноземними російськомовними студентами.
5.
Недостатнє забезпечення друкованою навчальною літературою
іноземних студентів перших курсів.
6.
Відсутність системної роботи на кафедрах з підготовки
міжнародних наукових та освітніх проектів, брак кадрів для реалізації вже
існуючих проектів.
7.
Низька академічна мобільність викладачів, аспірантів, студентів.
8.
Необхідність реформування освітніх програм в умовах зміни
нормативної бази щодо атестації студентів (введення ЄДКІ та ОСКІ, субтесту
англійською мовою по іспиту «Крок»).
9.
Потреба у співпраці з практичною охороною здоров’я для
реагування на виклики в умовах реформування галузі.
10. Необхідність підвищення кваліфікації низки НПП МІ з ІТтехнологій в умовах введення електронного документообігу.
11. Необхідність започаткування нових діагностичних та лікувальних
послуг в Університетській клініці (амбулаторна хірургія, діагностична та
лікувальна ендоскопія, денний стаціонар тощо).
12. Брак площ та інфраструктури основного кампусу (відсутність
дитячого, тренажерного майданчиків, повноцінного студентського кафе) та
неготовність інфраструктури міста до великої кількості студентів.
Завдання на 2019 рік
1.
Ініціювати інфраструктурні перетворення на рівні університету і
міста. В умовах непрацюючих підприємств, коли СумДУ є одним із основних
платників податків, місто має поступово перетворюватися на університетський
центр. Одним з таких перетворень є початок будівництва нового навчального
корпусу МІ.
2.
Продовжувати системну роботу щодо підвищення рівня володіння
іноземною мовою співробітниками МІ, в т.ч. з отриманням відповідного
сертифікату. Достатнім слід вважати наявність у штаті кафедри 80%
англомовних викладачів.
3.
Разом з Департаментом по роботі з персоналом опрацювати
питання щодо створення Положення про додаткове стимулювання молодих
фахівців, які успішно захистили дисертацію, у разі працевлаштування на
кафедри фундаментальної підготовки.
4.
Продовжити впровадження змішаної моделі навчання, e-Learning,
очно- заочної підготовки на післядипломному етапі.

5.
Поступово відмовитися від іноземних російськомовних студентів,
віддавати перевагу державній мові при підготовці не англомовних іноземців.
6.
В достатній мірі забезпечувати навчальний процес та оновлювати
фонд бібліотеки МІ з кожної навчальної дисципліни (в першу чергу для
дисциплін перших 3 років навчання).
7.
Для підтримки розвитку наукової діяльності започаткувати
працевлаштування на посади наукових працівників в рамках створення Центру
колективного користування науковим обладнанням.
8.
Поставити за мету кожній випускаючій кафедрі мати програму
академічної мобільності.
9.
Ліцензувати підготовку магістрів спеціальності «Громадське
здоров’я», «Фізична реабілітація», підготовку в інтернатурі стоматологів.
Вивчити
питання
ліцензування
бакалаврату
спеціальності
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«Медсестринство» з присвоєнням професійної кваліфікації «парамедик» для
задоволення регіональних потреб в підготовці та перепідготовці таких фахівців.
10. Продовжити впровадження нових діагностичних та лікувальних
послуг в Університетській клініці.
11. Оновити сайт МІ, структурних підрозділів відповідно до
розроблених нових шаблонів.

