Звіт про діяльність Медичного інституту у 2019 році
Навчальна діяльність. Саме контингент студентів на сьогодні є основним
чинником, який визначає штат і навантаження кафедр на навчальний рік. В
розділі «Навчальна діяльність» важливими є 3 моменти:
- формування контингенту;
- якість навчальної діяльності;
- матеріально-технічне і кадрове забезпечення.
Формування контингенту студентів. У 2019 році ліцензовано за освітнім
рівнем “Магістр” спеціальність «Громадське здоров’я», за освітнім рівнем
«Бакалавр» спеціальність «Медсестринство» (кваліфікація «Парамедик»).
Ліцензовано підготовку іноземців за всіма спеціальностями МІ.
Акредитовано бакалаврський рівень спеціальності «Фізична реабілітація» та
напряму “Здоров’я людини” (проведено перші випуски бакалаврів –
реабілітологів).

Крім того, МІ задіяний в реалізації спільних навчальних проектів
магістерського рівня «Медичне право» (ННІП) та «Публічне управління та
адміністрування» (Управління та адміністрування в охороні здоров’я) (Центр
професійної та післядипломної освіти СумДУ).
На сьогодні загальний річний ліцензійний обсяг за бакалаврськими
спеціальностями складає 260 осіб (+50 за 3 роки), за спеціальностями
магістерського рівня складає 785 осіб (+160 за 3 роки).
Загальна кількість осіб, які навчаються в МІ сягнула близько 3400 осіб.
При цьому продовжує зростати кількість студентів на додипломному етапі,
стійка позитивна динаміка спостерігається на післядипломному етапі. Кількість
лікарів-інтернів за 3 роки зросла більше, ніж в 2 рази, незважаючи на
відсутність бюджетної форми підготовки. Це стало можливим, як за рахунок
збереження зацікавленості в продовженні навчання в МІ випускників
спеціальності «Лікувальна справа», так і за рахунок започаткування підготовки
в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія». Прийом в аспірантуру та

кількість здобувачів ступеня доктор філософії у 2019 році є найбільшим за
останні 3 роки (збільшення склало +50%).

Аналіз прийому на 1 курс вітчизняних студентів всіх спеціальностей
свідчить про зменшення більше, ніж на 100 осіб загального контингенту, в
основному за рахунок зменшення зарахування на контрактну форму навчання,
яке за 3 роки знизилося в 3,5 рази.

Це обумовлено низкою причин:
- По-перше, загальнодемографічною ситуацією в країні;
- По-друге, зниженням мотивації абітурієнтів до вступу на спеціальності галузі
«Охорона здоров’я» (для прикладу – кількість осіб, що вступили на
спеціальність «Медицина», по країні в динаміці 2016-2019 рр. знизилася майже
в 2 рази з 6912 до 3885 (статистика МОЗ));
- По-третє, зменшенням кількості студентів-контрактників на спеціальностях
«Медицина» і «Стоматологія» через збереження порогу у 150 балів з 2 та 3
конкурсних предметів
- По-четверте, за рахунок участі цього року МІ у широкому конкурсі ЗВО МОН
та МОЗ України.

В той же час, незважаючи на запровадження широкого конкурсу з 2018
року, кількість зарахованих на 1 курс бюджетників не змінилася, що свідчить
про привабливість цих спеціальностей серед вступників та свідомий їх вибір
для навчання саме Сумського державного університету.
У 2019 році вдалося зберегти зацікавленість випускників училищ/
коледжів в продовженні фахової освіти на базі МІ. Незважаючи скорочення в 3
рази виділених державою бюджетних місць (у 2019 р. їх отримала лише
спеціальність «Фізична культура і спорт»), вступ на старший курс зберігся на
рівні попередніх років.

У 2019 році прийом іноземців на 1 курс приблизно відповідав рівню
позаминулого року. Зменшення відносно 2018 року відбулося не скільки за
рахунок зниження англомовного набору, скільки через зменшення зарахування
російськомовних іноземних студентів, але при цьому спостерігається стійка
тенденція до зростання кількості україномовних першокурсників.

Аналіз розподілу контингенту студентів по курсах свідчить про його
загальне зростання за рахунок випуску невеликих курсів і набору більших за
чисельністю. Крім того, можна говорити вже про стійке переважання іноземних

студентів на перших трьох курсах і збереження зазначеної тенденції в
подальшому.

Збільшення кількості іноземців відбувається переважно за рахунок
зростання англомовних студентів, кількість яких стабільно, як мінімум втричі,
перевищує показники трирічної давнини.

Це вже відобразилося на кадровій політиці МІ та прийомі на роботу
переважно науково-педагогічних працівників, які володіють англійською
мовою на достатньому рівні. Метою також є, щоб кожен здобувач ступеня
доктора філософії до моменту завершення навчання в аспірантурі отримував
сертифікат володіння іноземною мовою рівня В2.
Окремо хочу зупинитися на спільних зусиллях ректорату, ДМО та
Медичного інституту щодо виконання фінансової дисципліни іноземними
студентами. Цього року вперше вдалося отримати оплату від 94% іноземців
вже протягом місяця від початку навчання, що дозволило мінімізувати відсоток
відсторонених студентів та покращити відвідуваність ними занять.
В МІ шість із семи спеціальностей (три магістерських та три
бакалаврських, за виключенням «Фізичної культури і спорту») відносяться до
регульованих державою. З 2019 року показником якості навчання на

спеціальностях галузі «Охорона здоров’я» є ЄДКІ, першим компонентом якого
на 3 курсі є іспит «КРОК-1» та іспит з іноземної мови професійного
спрямування. Результати складання іспиту «КРОК-1» студентами спеціальності
«Лікувальна справа» у 2019 році вперше за 3 роки були кращими національного
показника серед усіх категорій студентів (вітчизняних, іноземних англо- та
російськомовних).

При цьому серед 22 ЗВО ми були 5-ми по країни по вітчизняним
студентам (попереду ДМА, ІФНМУ, ЛНМУ та НМУ). По англомовним
студентам – ми кращі в Україні! МІ СумДУ входить в п’ятірку ЗВО по кількості
іноземних російськомовних студентів, які атестувалися, продемонструвавши
при цьому 2 результат (після ДМА). Щодо спеціальності «Стоматологія» три
роки поспіль вдається демонструвати результат, кращий за національний
показник, що дозволило МІ посісти 4 позицію з 21 ЗВО України, які проводять
навчання за зазначеною спеціальністю (попереду лише БДМУ, ДМА, ЗДМУ).
Тобто в 2019 році ми нарешті повернулися до групи лідерів серед медичних
ЗВО за результатами зазначеного іспиту.
Іспит з іноземної мови професійного спрямування, як складова ЄДКІ, в
2019 році проводився вперше. Зі спеціальності «Лікувальна права» по всім
категоріям студентів показники наших студентів були кращими від
національних. При цьому серед когорти вітчизняних студентів ми посіли 5
місце по країні (попереду ДМА, НМУ, ОНМУ, ТДМУ), серед англомовних
разом з БДМУ, ІФНМУ, ЛНМУ, ТДМУ розділили 1-ше місце зі 100відсотковим результатом склавших. Серед російськомовних студентів – були
третіми серед ЗВО з найбільшим контингентом після ЗДМУ, ХНМУ.
Іспит з іноземної мови професійного спрямування студенти спеціальності
«Стоматологія» також склали краще, ніж по країні та були сьомими серед
інших ЗВО. Таким чином, зазначений компонент підтвердив якість опанування
іноземною мовою та конкурентоспроможність наших студентів.

Результати складання ліцензованого іспиту «КРОК-2» у 2019 році зі
спеціальності «Лікувальна справа» перевищують національний показник у
вітчизняних та англомовних іноземних студентів, але дещо поступається йому
у російськомовних іноземців та стоматологів. При цьому серед 20-ти ЗВО
України по вітчизняним студентам ми 9-ті (+4 позиції), по англомовним – 10-ті
(+1), по російськомовним – одинадцяті (+1). Це свідчить про покращення
підготовки студентів-старшокурсників до іспиту, але вимагає системних змін
для покращення показника. По спеціальності «Стоматологія» відсоток осіб, які
успішно склали іспит, поступається національному показнику. Це забезпечило
11 позицію з 20 ЗВО по державі (-5 в динаміці), що також потребує додаткової
уваги.

Матеріально-технічне забезпечення. Незважаючи на зростання
контингенту, протягом 2019 року суттєво не зросли площі на клінічних
базах(+71,2 м2 за рахунок кафедр нейрохірургії (навчальна кімната в ЦМКЛ) та
загальної хірургії (частина поверху в гуртожитку Сумського коледжу економіки

і торгівлі)). Слід відзначити, що на сьогодні при існуючій структурі ЛПЗ місті і
області відсутня можливість для подальшого збільшення площ клінічних баз
кафедр. Тому єдиною можливістю забезпечення якісної організації навчального
процесу є збільшення власних площ – покладаємо надію на продовження
будівництва нового навчального корпусу та розширення навчальних площ на
базі гуртожитку Сумського коледжу економіки і торгівлі, формування
симуляційних класів, центрів, використання доповненої та віртуальної
реальності.
У 2019 р. завдяки зусиллям служб АГЧ та за сприяння ректорату змінена
локація навчальних площ і повністю відремонтовано крило 1-го поверху на базі
КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії", де розміщується
кафедра акушерства та гінекології та курс судової медицини.
Вперше за багато років оновлено наочні посібники для кафедр
морфології, акушерства та гінекології, доукомплектовано стимуляційній центр
екстреної медичної допомоги на базі кафедри загальної хірургії (тепер окрема
кафедра екстреної медичної допомоги та медицини катастроф), оновлено
інструментарій в Регіональному науково-навчальному центрі ендоскопічних
методів діагностики та малоінвазивної хірургії.
Але розвиток медичної науки і навчального забезпечення відбувається
дуже швидко. Тому без якнайшвидшого залучення сучасного устаткування
(анатомічні столи, стимулятори оперативних втручань), створення власних
віртуальних моделей ми втратимо практичну компоненту освіти. Низка кафедр
МІ (хірургії, ортопедії, травматології, ортопедії, ББФБІ, морфології) розпочали
пошукову роботу щодо вивчення існуючих віртуальних моделей людського тіла
і можливостей їх використання в навчальному процесі.
Сучасна бібліотека – центр навчальної діяльності та комунікаційний
простір, дружній до довкілля. Однією із функцій бібліотеки МІ є
інформаційно-технологічне забезпечення. Бібліотека МІ отримала онлайндоступ до 02.09.20 до інформаційної системи USMLE-Rx, яка надає можливість
підготуватися до складання міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM),
іспитів Step 1 і Step 2. База включає більше 4 тис. тестових завдань різного
рівня складності, 10 000 флеш-карт з викладенням теоретичного матеріалу, 80
годин навчальних відео, 600 ілюстрованих схем та таблиць.
Витрати на придбання навчальної літератури в МІ є найбільшими в
університеті і складають 44% (186 тис. грн.) за 2019 рік. Незважаючи на це,
зберігається, особливо на перших курсах, проблема недостатнього забезпечення
іноземних студентів паперовими версіями підручників, посібників. Тому я
звертаюся,в першу чергу, до ОМУ з проханням збільшити для МІ ліміти на
друк власної навчально-методичної літератури англійською мовою.

У 2019 році в Бібліотеці МІ був створений сектор інформаційноаналітичної роботи та електронних ресурсів, співробітниками якого були
проведені семінари, тренінги, індивідуальні консультації з питань академічної
доброчесності, основ інформаційної, цифрової та медіаграмотності, перевірки
академічних текстів на плагіат, підбору джерел літератури за темою, роботи з
бібліографічними менеджерами, профілю вченого в системах унікальних
ідентифікаторів науковців Scopus, ORCID, Researcher ID, користування
наукометричними базами даних Scopus, Web of Science, наповнення та пошуку
документів у депозитарії.
Кадровий потенціал. Протягом останніх 3 років відбувається збільшення
штату НПП. Виправдала себе тактика залучення в штат на посади викладачівстажистів з подальшими захистами дисертацій, що дозволило досягти
позитивної тенденції щодо зростання відсотку викладачів з науковими
ступенями. Суттєво збільшилася кількість докторів наук на кафедрах, які
складають чверть від загалу співробітників з науковими ступенями. Це
дозволяє формувати кадровий резерв на кафедрах та планувати розвиток на
довгострокову перспективу.

На жаль, на низці кафедр відсоток НПП з науковими ступенями та
званнями є критично низьким (кафедри фізичного виховання і спорту,
інфекційних хвороб, морфології, фізіології). Проблеми, в основному, пов’язані
із залученням на роботу працівників без наукового ступеня для покриття
дефіциту штату на тлі зростання кількості студентів (кафедри морфології,
фізіології), кадровими переміщеннями (кафедра інфекційних хвороб),
багатовекторністю кафедри (кафедра фізичного виховання і спорту). Хочу
відзначити позитивні тенденції у 2019 р. на кафедрах морфології, фізичного
виховання і спорту щодо ліквідації такого дефіциту та окремо кафедру
стоматології, яка суттєво наростила кадровий потенціал (100% забезпечення),
що є важливим для випускаючої кафедри.

Проблеми кадрового забезпечення властиві всім кафедрам МІ, за
виключенням фізичного виховання і спорту. Дефіцит штату складає від 1,2 до
22, але низка кафедр продемонстрували позитивну динаміку в питанні його
ліквідації протягом 2019 року.

При цьому вперше за останні 5 років зменшився загальний дефіцит штату
по МІ майже на 20 одиниць. Викликає занепокоєння суттєвий дефіцит
працівників на кафедрах громадського здоров’я, стоматології, педіатрії,
фізичної терапії, які є випусковими, а дефіцит штату може скласти серйозну
проблему під час акредитації освітніх програм.
Враховуючи особливості структури контингенту осіб, що навчаються, з
переважанням англомовних студентів, ще минулого року вирішено, що
достатнім слід вважати кількість англомовних викладачів на кафедрі не нижче
70%. Якщо минулого року таких кафедр було менше половини (лише 7 з 16), то
у 2019 році їх кількість сягнула 10. Близькими до зазначеного рівня є ще 2
кафедри. Небезпечною ознакою є невеликий відсоток (або відсутність) таких
викладачів на 2 випускаючих кафедрах, ліцензованих на право навчання
іноземців, в т.ч. в аспірантурі (фізичного виховання і спорту, стоматології) та
на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії, враховуючи потенційну зацікавленість
іноземців в навчанні на спеціальності кафедри. Для кафедри фізичного
виховання і спорту кадрове питання може бути вирішеним лише через
залучення в секції, центри підготовки англомовних студентів.
Суттєво (майже на 80%) зросла кількість сертифікованих англомовних
викладачів на всіх кафедрах МІ. На жаль, на сьогодні цього вже недостатньо,
оскільки ця цифра (116) складає лише 52% (але ніяк не 70, який є цільовим).

Впровадження технологій змішаного навчання. Активно відбувається в
МІ, за 2019 рік зростання склало 51% за рахунок діяльності кафедр інфекційних
хвороб, фізіології з патофізіологією, громадського здоров’я, патологічної
анатомії, сімейної медицини.
Свідченням довіри до СумДУ в цілому є суттєве розширення
представництва МІ в експертних структурах різного рівня. Зокрема, на рівні
МОН України: експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних

робіт (Атаман О.В.), науково-методичні комісії з 5 спеціальностей (Лобода
А.М., Лахтін Ю.В., Атаман Ю.О., Сергієнко В.М., Сміян О.І.), експертиза
основного та «молодіжного» конкурсів НДР (Суходуб Л.Ф., Погорєлов М.В.,
Бергілевич О.М., Москаленко Р.А., Линдін М.С., Качковська В.В.). На рівні
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти чотири
співробітника МІ є членами ГЕР (Бумейстер В.І., Сміянов В.А., Єжова О.О.,
Бергілевич О.М.), ще 4 експертами (Лобода А.М., Деміхова Н.В., Лахтін Ю.В.,
Ткач Г.Ф.), які вже були залучалені до проведення акредитації ЗВО. Крім того,
маємо представника в програмному комітеті ЄС «Здоров’я, демографічні зміни
та добробут» - Погорелов М.В.
Основна проблема участі в різноманітних експертизах – необхідність
значного часу для аналізу, редагування, написання висновків. Тому МІ
виходить з ініціативою щодо часткового розвантаження експертів
національного та міжнародного рівнів шляхом виділення певної частини
ставки. В іншому випадку якісне виконання експертної роботи є просто
неможливим.
Наукова робота. Одним з основних компонентів діяльності інституту є
системний розвиток наукових досліджень, який має забезпечити приріст
кадрового потенціалу та фінансову незалежність навчального закладу.
Науковий компонент має бути тісно інтегрований в навчальний процес та
забезпечувати набуття студентами нових практично-орієнтованих компетенцій.
Структура наукової роботи в МІ представлена науково-педагогічними
працівниками та науковими кадрами, які не задіяні в навчальному процесі,
аспірантами та Науковим товариством студентів та аспірантів, яке об’єдную
активну наукову молодь. Науково-педагогічні та наукові кадри забезпечують
виконання госпдоговірних та грантових тем, виконання зовнішніх замовлень, в
той час як представники НТСА складають основний кадровий резерв для
забезпечення наукової діяльності.

НТСА є основним драйвером, який забезпечує проведення наукових
заходів та сприяє популяризації наукової діяльності. За 2019 рік НТСА
проведено більше 20 наукових та профорієнтаційних заходів, в тому числі із
запрошеними вітчизняними та закордонними спікерами. За підтримки НТСА
біла проведена атестація аспірантів, отримано членство в Європейській
студентській медичній асоціації. Третій рік поспіль зростає кількість проектів,
поданих на гранти НТСА, при цьому проекти, отримані у минулі роки, успішно
реалізовані. При цьому слід відмітити, що 10 заявок на гранти НТСА навіть
близько не відповідають потенціалу МІ із майже 100 аспірантами та більше, ніж
3000 студентів. Для стимулювання подачі наукових проектів, під егідою НТСА
проводиться щорічна літня школа з написання проектів, випускники якої
успішно подають заявки на вітчизняні та міжнародні гранти. Хочу персонально
подякувати за активність в залученні спікерів проф. Суходубу Л.Ф., проф.
Погорелову М.В., а також голові НТСА МІ Сікорі Владиславу Володимировичу
за високу якість їх організації та голові НТСА СумДУ Солодовнікову Сергію
Миколайовичу за їх підтримку.

У 2019 році відбулося розширення аспірантури МІ ліцензовано
підготовку іноземних громадян - докторів філософії за спеціальностями
“Фізична культура і спорт”, “Біологія”, “Медицина”, “Педіатрія”,
“Стоматологія”. Контингент аспірантів у 2019 р. досягнув майже до 100 осіб,
що є найвищим показником за всю історію. Кількість захищених дисертацій
протягом останніх 2 років не змінилася, що є недостатнім, але позитивним є
підвищення відсотку працевлаштування її випускників, що свідчить про більш
системну роботу наукових керівників та допомагає вирішувати кадрові
проблеми МІ.

Цього року відбулось зростання кількості призових місць на ВКСНР та
всеукраїнських олімпіадах. Необхідно відмітити, що ІІ тур олімпіади з
«Соціальної медицини та організації охорони здоров’я» 3 роки поспіль
проводився в МІ СумДУ на кафедрі «Громадського здоров’я». Успішний досвід
її проведення дозволив отримати цього року право на проведення ще на 3 роки.

У 2019 році успішно проведена 2-га Міжнародна наукова конференція
“Biomedical Perspectives”, в якій взяли участь більше 600 студентів та
аспірантів. Цього року на конференції виступило 9 спікерів з 4 країн Європи.
Наша конференція набуває все більшої популярності серед англомовних
студентів, що дозволяє залучити їх до наукової роботи.
Загалом, цього року представники Медичного інституту прийняли участь
у значній кількості наукових конференцій та форумів за кордоном (Польща,
Латвія, Франція, США, Північні Ірландія, Японія, Ліван та в Україні), зокрема
NAP-2019, World Cardiology congress, Congress of European Pediatrics
Association, Congress of the Іnternational Headache Society тощо, що дозволяє
вести пошук партнерів і розширювати горизонти наукової співпраці.
Відбувся ріст обсягу держбюджетного фінансування наукових
досліджень. У 2019 році в МІ виконувалось 7 держбюджетних НДР (4 з
основного та 3 – з «молодіжного» конкурсів) загальним обсягом 3,3 млн грн.,

що на 0,5 млн перевищує показник минулого року. На загально
університетському рівні ми займаємо 3 позицію після факультету ЕЛІТ та
ФЕМ. Нажаль, цього року не пройшла жодна з 2-х тем за «молодіжним»
конкурсом і ми очікуємо результати за основним конкурсом. При цьому
потенціал отримання нових тем є низьким через можливість залучення
провідних вчених лише до 2-х НДР. Тому лише об’єднання наукових
колективів для вирішення нових завдань дасть змогу пройти конкурс та
отримати фінансування.

У 2019 році відбулось суттєве зменшення надходжень за виконання
госпдоговірних досліджень. Основною причиною є відсутність фінансування за
проектом Горизонт-2020 у 2019 році та зменшення кількості клінічних
досліджень, порівняно з минулим роком.

Проте, основні джерела надходжень коштів залишаються на рівні
минулого року. Це кафедри хірургії та онкології, патологічної анатомії та
ЦККНО. Обсяги біля 100 000 грн є у кафедр громадського здоров’я,
внутрішньої медицини, Центру фізреабілітації та спортивної медицини. Решта
підрозділів не мають суттєвих надходжень, а окремі кафедри взагалі не мають
госпдоговорів. Тому кожному структурному підрозділу у 2020 році необхідно
поставити за мету диверсифікувати надходження, шляхом пошуку нових
замовників госпдоговірної тематики.
У 2019 році в МІ розпочав роботу Центр колективного користування
науковим обладнанням як самостійний науковий підрозділ. На сьогодні в
Центрі працює 5 штатних наукових співробітників, 1 лаборант та проводять
свої дослідження 4 аспіранти. Особливостями центру є те, що всі штатні посади
та сумісники отримують заробітну плату за рахунок НДР та грантів. Не
зважаючи на незначну кількість співробітників, в Центрі виконується 1
міжнародний проект, 1 угода з закордонним університетом, 3 держбюджетні
НДР, гранти НТСА тощо. У 2019 році співробітниками подано 7 проектів на
конкурс Горизонт-2020, 3 держбюджетні НДР, більше 10 заявок на
індивідуальні гранти, тиждень тому поданий перший проект за програмою
Горизонт у 2020 році. В рамках спільних досліджень розпочато співробітництво
з кафедрами морфології, інфекційних хвороб, патологічної анатомії,
нейрохірургії. Діяльність центру не обмежується лише МІ – у 2019 році велась
активна співпраця з кафедрами хімії, наноелектроніки тощо, біля 70%
замовлень на растрову електронну мікроскопію зроблено саме співробітниками
центру. Викладачі, студенти та аспіранти, задіяні в роботі центру, представили
свої дослідження на конференціях у 10 країнах ЄС. За 2019 рік співробітниками
опубліковано 13 статей у журналах, які обліковуються БД Скопус, більшість з
яких мають імпакт-фактор більше 2-х.
Публікаційна активність МІ не відображає можливого потенціалу
підрозділу. Так, за 2019 рік не відбулось зростання кількості публікацій в
журналах, які індексуються БД Скопус та WoS.

Проте слід відмітити зростання якості, зокрема наявність публікацій в
журналах з ІФ більше 40 та 70 (проф. Вінниченко І.О.). Майже всі показники
наукових груп проф. Суходуба Л.Ф. та Погорєлова М.В. опубліковані в
журналах з ІФ більше 3-4. Показник індекса Гірша на 1 співробітника складає
1,047, що майже удвічі перевищує показник минулого року.
Більш-менш активно публікуються регулярно лише половина кафедр МІ
(морфології, патологічної анатомії, ББФБІ, фізіології, громадського здоров’я,
хірургії та онкології, внутрішньої та сімейної медицини, педіатрії та ЦККНО).
У решти така активність є низькою, що потребує посилення уваги їх
завідувачів. Окремо виділяється кафедра сімейної медицини, яка в
публікаційному плані суттєво додала в 2019 році.

Проаналізувавши профілі співробітників МІ, можна стверджувати, що
велика кількість публікацій не приносять жодних показників. Так, достовірним
показником якості наукової публікації є її цитування. Як видно з графіку,
кількість цитувань на 1 співробітника підрозділу є дуже різною – від 0 до 300.
Більшість цитувань припадає на співробітників Центру колективного
користування, кафедр хірургії та онкології, ББФБІ, патологічної анатомії та
патологічної фізіології. Така ж тенденція спостерігається і за кількістю
цитувань у 2019 році. При цьому, з більше ніж 250 співробітників інституту,

показник більше 50 цитувань у 2019 році мають лише 5 – Суходуб Л.Ф.,
Винниченко І.О., Кириленко С.Д., Москаленко Р.А. та Погорєлов М.В.
Міжнародна діяльність є однією з ключових точок 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. фіз.
терапії). Відзначу, що в рамках проекту у 2019 році отримано
комп’ютерного та технічного обладнання на суму 1, 25 млн. грн (56 тис
євро);
- 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 2019 рік
помітно зросла кількість виїздів за кордон представників МІ, в основному за
рахунок викладачів, кількість виїздів студентів та аспірантів залишилась на
тому ж рівні. Кількість отриманих індивідуальних грантів за звітний рік є
найбільшою в історії.

Студенти та аспіранти МІ у 2019 році проходили стажування в Італії,
Болгарії та Швеції (Еразмус+), Німеччині (DAAD), Естонії, Латвії, Польщі, в
т.ч. в рамках індивідуальних грантів.

2019 рік був багатий на візити іноземних партнерів. Так, відбувся перший 2х місячний візит проф. Войтека Сімки в рамках проекту Горизонт-2020,
партнерів з Латвії, Литви, Франції тощо. У червні та жовтні МІ приймав
делегацію з Університету Умео, яка провела ряд відкритих лекцій з проблем
стоматології. Дані візити завершились підготовкою спільного проекту в рамках
програми Горизонт-2020 та початком плідної співпраці зі стоматологічним
факультетом з Умео. Слід відмітити також 3-тижневий візит в рамках програми
Fullbright проф. Аруна Бхуні з університету Пардю (США), в рамках якого
проведений цикл освітніх та наукових семінарів.

Порівняно з попереднім роком спостерігається покращення показників
міжнародної академічної мобільності за всіма категоріями учасників. Також
поступово зростає кількість виїздів за кордон за програмами стажування, що
дозволяє опановувати європейський досвід викладацької роботи, проведення
наукових досліджень тощо.

Варто зауважити, що у 2019 році студенти МІ не брали участь у
міжнародних довгострокових програмах академічної мобільності (подвійний

диплом, включений семестр, паралельне навчання за грантовими та
стипендіальними програмами або в рамках ініціативної мобільності. Суттєве
розширення міжнародної мобільності можливе лише за умови системної роботи
кафедр МІ і збільшення кількості виграних заявок за програмою Erasmus+ КА1.
IT-напрямок діяльності. Оновлено головний сайт Медичного інституту та
сайт з позанавчальної діяльності, де висвітлені новини за цим напрямом,
нормативна база, алгоритми та зразки заповнення заяв. Завершується створення
уніфікованого шаблону для сайтів кафедр та розробка конкуретноспроможного
серед інших медичних клінік регіону сайту Університетської клініки СумДУ.
Крім того, створені сайти Центру колективного користування науковим
обладнанням та Programme Jean Monnet «Медична освіта в Європейському
Союзі: виклики для України».

Продовжувалося адміністрування сторінок МІ в соціальних мережах Twitter,
Facebook, Іnstagram, Telegram, каналі YouTube, де постійно оновлюються
новини та події МІ та університету, а також профільні новини
загальнодержавного рівня. При цьому інформація висвітлюється двома мовами:
українською та англійською. На сьогодні контент в соціальних мережах
охоплює 1391 користувачів у Facebook (+261), 2055 у Instagram (+505), 412 у
Telegram (+85).
Ми у Google (за останній місяць): усього переглядів: 8,3 тис., інформація у
Пошуку 1,3 тис., інформація на Картах 7 тис., пошук сторінки: 5,38 тис. (при
цьому прямий пошук складав 2318 (46%), категорійний пошук 2589 (51,4%),
але брендовий пошук 131 (2,6%), що потребує додаткових дій щодо
популяризації. Загальний рейтинг: 4.2 з 5.
Веб-система МІ залишається однією з найбільших в університеті та налічує
наразі 41 публічний сайт, що складає майже 17% вебресурсів закладу.

Аналітика головного сайту (за Google Analytics) впродовж календарного
року свідчить про зростання кількості нових користувачів. Але зберігається
значний відсоток відмов 53,3% і скоротилася тривалість сеансу до 1 хв 53 с.
Враховуючи, що майже 60% сеансів були здійснені саме з мобільних пристроїв,
необхідна оптимізація контенту для швидкого пошуку необхідної інформації.
МІ у 2019 році виступав у ролі одного із експертів в проекті впровадження
телемедицини на Сумщині, а також був одним із підписантів Меморандуму
щодо створення Української Національної Цифрової Коаліції.
Післядипломна медична освіта. У сфері післядипломної освіти у звітному
році була започаткована підготовка інтернів за спеціальністю «Стоматологія», а
також було ліцензоване тематичне вдосконалення лікарів за цією
спеціальністю.
За останні 3 роки в 2,5 рази зросла кількість лікарів-інтернів (незважаючи на
відсутність бюджетного фінансування), в основному за рахунок випускників
спеціальності «Стоматологія». Незважаючи на не вирішену ситуацію з набором
іноземців до клінічної ординатури, їх контингент залишається сталим з
невеликою позитивною динамікою.

Контингент лікарів-курсантів зріс на 25% до рівня дворічної давнини, що
обумовлено зростанням інтересу до спеціалізації з сімейної медицини, педіатрії
для забезпечення потреб первинної ланки, а також проходження курсів
тематичного удосконалення в умовах нового підходу до атестації лікарів. Це
привело до суттєвого зростання надходження коштів за ці послуги, яке сягнуло
майже 200 тис. грн.

Лікувально- діагностична робота проводиться 110 штатними викладачами,
серед яких більше половини складають досвідчені професори та доценти. При
цьому більше 67% ПВС - мають вищу або першу лікарську кваліфікаційну
категорію.
Серед основних показників лікувально- діагностичної роботи слід
відзначити зниження кількості консультованих амбулаторних, курованих
стаціонарних хворих та подальше зниження хірургічної активності, що
пов’язано з питаннями реорганізації системи охорони здоров’я і початком
конкуренції за пацієнта. В таких умовах єдиним виходом є розбудова
Університетської клініки, в т.ч. надання хірургічних послуг на її базі.

Позитивним моментом науково-практичної співпраці з лікарями області є
підтримка активності професійних асоціацій шляхом організації науковопрактичних конференцій, зокрема Регіонального науково-практичного семінару
«Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра» (асоціація

педіатрів Сумщини, кафедра педіатрії) та Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні
аспекти», (асоціація інфекціоністів Сумщини, кафедра інфекційних хвороб).
Новою формою роботи у 2019 році стали науково-практичні семінари за
участю співробітників Інституту серця МОЗ України на чолі з проф. Б.М.
Тодуровим. Просвітницька діяльність під час їх проведення поєднувалася з
консультативними прийомами кардіохірурга, аритмолога, дитячого кардіолога
на базі Університетської клініки СумДУ.
Знаковими подіями 2019 року для Університетської клініки стали
акредитація на першу категорію та отримання імунохемілюмінесцентного
аналізатору Сobas e 411.
Завдяки ним Університетська клініка у 2019 році збільшила перелік послуг,
які надавалися населенню міста та співробітникам СумДУ, зокрема з
імуноферментного аналізу (визначення гормонів щитоподібної залози,
онкомаркерів, маркерів інфекційних хвороб), косметології, запуску оглядової
служби з оформленням медичних санітарних книжок, підписання декларацій на
медичне обслуговування, проведення клінічних досліджень. При цьому звертаю
увагу на високу якість виконання лабораторних досліджень в клініці – за
результатами незалежного міжлабораторного контролю розділ "Клінічна
біохімія в клінічній лабораторній діагностиці" отримав 100% задовільних
результатів, розділ "Гематологія - автоматичний підрахунок клітин крові" -94%.
Зросла кількість користувачів послуг Університетської клініки на 32%, в т.ч.
збільшилася кількість співробітників СумДУ, яким була надана лікувальна чи
діагностична послуга. У 2019 році на базі клігіки було проведено щеплення
співробітників університету проти кору, дифтерії та правця.

Але все ж таки у 2020 році Університетську клініку необхідно позиціонувати
як унікальний медичний заклад регіону та ширше залучати до неї населення
міста та області.
Університетська клініка є закладом, що активно розвивається і у 2019 році
потребувала інвестицій для розвитку. Крім того, суттєве підвищення заробітної
плати також сприяло значному зростанню ФОП і формування від’ємного

балансу надходжень-витрат. Започаткування нових послуг та ефективне
використання наявних можливостей дозволить в 2020 році змінити ситуацію.

Хотілося б відзначити найбільш активні кафедри, які займаються системною
роботою в клініці, що дозволило збільшити темпи надходжень зароблених
коштів, зокрема обидві кафедри хірургії, фізичного виховання і спорту,
громадського здоров’я, сімейної медицини, інфекційних хвороб.

Центром спортивної медицини надавалися послуги у рамках співпраці з
НОК України, Федерацією та Східним центром олімпійської підготовки з
легкої атлетики, проводилося обстеження осіб, що навчаються для допуску до
занять фізичною культурою та спортом, консультування спортивного лікаря
бажаючих, розпочато роботу з членами збірної команди України з пляжного
волейболу.
Працівники центру продовжили роботу у складі комплексної наукової групи
з легкої атлетики, провели 5 семінарів для тренерів Національної збірної
України, працювали у складі науково-методичної комісії МОН України, з
досвідом та напрямками роботи підрозділу було ознайомлено президента
Федерації легкої атлетики Туреччини під час його візиту до Сум.

При цьому, у 2019 році загальний обсяг залучених центром коштів зріс
більше ніж на половину (55%), порівняно з попереднім роком, і склав 224 тис.
гривень.

Позанавчальна робота. За всіма напрямами сектору позанавчальної
діяльності за 2019 рік було організовано та проведено 46 профільних заходів.
В повному обсязі, з урахуванням запланованих перспектив та нововведень,
виконано план заходів позанавчальної діяльності МІ. Згруповано всі типи
алгоритмів, зразків та план позанавчальних заходів на новоствореному сайті з
огранізації позанавчальної діяльності МІ. Оновлено стенди з інформацією та
оголошеннями в теоретичному корпусі. Створено стенди зі зразками заяв для
студентів.
За результатами конкурсу «Кращий студент» Медичний інститут виборов:
 На рівні СумДУ 4 номінації (наукова робота, спортивні досягнення,
студент іноземець та робота в гуртожитках)
 На рівні міста – 1 номінація – наукова робота
Окремо грамотою Міського голови – відзначено нашого студентського
директора Дудко Юлію Сергіївну.
Розроблено сувенірну продукцію та фотозони МІ.

Наразі в медичному інституті студенти першокурсники вітчизняного
контингенту навчаються в 20-ти групах, іноземного – в 32 академічних групах.

На початку навчального року в актовій залі на загальних зборах
першокурсників та їх батьків було доведено до відома студентів значущість
виконання ключових аспектів нормативних документів:
 Статут університету
 Права та обов’язки студентів
 Кодекс корпоративної етики СумДУ
 Етика та деонтологія лікаря
 Організація навчального процесу в рамках кредитно-модульної системи
Наступним етапом адаптації було проведення святкового заходу «Посвята в
студенти», з метою того щоб першокурсники якомога швидше мали змогу
відчути себе частинкою великої сім’ї СумДУ.
Далі - це власне знайомство з кураторами, студкураторами та початок
навчального процесу.
Також для покращення адаптації студентів МІ СумДУ національного та
іноземного контингенту:
- Створено «Школу студентського куратора».
- Розроблено англомовну версію пам’ятки куратора та журнал
інструктажу з ККК СумДУ;
- Розроблено графік відвідування музеїв, галерей та театрів м. Суми;
- Розроблено графік відвідування «7 чудес України»;
- модернізовано «Шлях першокурсника» до якого входить:
- розклад дзвінків;
- розташування корпусів МІ та умовні позначки на мапі;
- QR-коди офіційних сайтів МІ СумДУ.
Серед заходів соціального спрямування слід відзначити благодійні поїздки
до 7 соціальних об’єктів: онкогематологічного відділення Сумської обласної
дитячої лікарні, Глинської школи-інтернат, Сумського дитячого будинку
ім.Супруна, Сумського товариства захисту тварин, обласного спеціалізованого
будинку дитини, Косівщинської загальноосвітньої спецшколи-інтернату для
слабочуючих та пізньоглухих дітей, Сумської лікарні Святої Зінаїди. Також
будо організовано низку акцій:
- Акція «Серце до серця»
- «Ювілейна спартакіада серед осіб з обмеженими можливостями»
- «Коло Чеха – 2019»
- «Патріоти в Медичному»
- «Дитяча посмішка-безцінна!»
- «Допомога янгола»
- «Мільйон дрібничок»
- «Подаруймо дитині посмішку»
- «Заради дитячої посмішки»
- «Ялинка милосердя»

«Здай кров-врятуй життя онкохворій дитині!»
«Весна надії»
ГО «Країна друзів»
Акція «Сонячні люди»
Проведення Міжнародної спартакіади серед осіб з інвалідністю спільно
зі спортивним клубом інвалідів «Фенікс».
- Проведення майстер-класу з невідкладної допомоги спільно з
представництвом Товариства Червоного Хреста в Сумській області.
Було проведено профілактичні лекції медичного спрямування для
школярів 9-ти шкіл міста, шкіл-інтернатів та дитячих будинків м.Суми та
Сумської області – «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».
Культурно-масові заходи. Медичний інститут взяв активну участь у
святковому заході «Посвята в студенти». Один з етапів адаптації – це конкурс
талантів «Золотий інтеграл», де першокурсники Медичного інституту вибороли
ІІ місце, з наступною участю в гала-концерті.
Святкування Дня студента було урізноманітнено багатьма заходами
наприклад – святкові колядки, кінопоказ та ігри в Медичному інституті, а
також започаткована традиція проведення «Ярмарки національної кухні».
Слід відзначити також проведення заходу «Бібліо-кафе» для студентів
Медичного інституту з нагоди святкування Всеукраїнського дня бібліотек,
«КВК серед медиків» з метою відновлення традицій цієї гри в МІ. До дня
Української писемності започаткована традиційна інтелектуальна гра
«Патріоти в Медичному». Організовано також флешмоб «Вдягни вишиванку»
та низку заходів із вшанування пам’яті «Героїв Небесної сотні».
Спортивно-масовий напрямок. В 2019 році Медичний інститут зайняв 1
місце в Універсіаді СумДУ 2018-2019 н.р. серед студентів, а також в рамках
універсіади 2019-2020 н.р. Медичний інститут переміг в усіх змаганнях, що
були проведені в 2019 році.
Традиційні заходи спортивно-масового спрямування.
- Спортивна естафета до дня фізичної культури та спорту
- Кубок директора з футболу серед збірних команд 6-ти курсів та
команди викладачів
- Кубок Медичного інституту з футболу серед іноземних студентів
- Турніри з шашок та шахів
- Відкритий кубок Медичного інституту з армрестлінгу та армліфтингу
- «Козацькі розваги» до дня козацтва
- «Богатирські ігри» до дня студента
- Змагання з волейболу між викладачами та студентами
- Змагання з тенісу
-

За календарний 2018 рік спортсмени Медичного інституту мають такі
здобутки:
1. Чемпіонів Світу – 3
2. Призерів Чемпіонату Світу – 5
3. Чемпіонів Європи – 15
4. Призерів Чемпіонату Європи – 16
5. Перемоги на Чемпіонатах України – 88
6. Призових місць на Чемпіонатах України – 86
В Медичному інституті навчаються студенти:
- З першим спортивним розрядом – 65 осіб;
- Кандидати в майстри спорту України – 39 осіб;
- Майстри спорту України – 32 особи;
- Майстри спорту України міжнародного класу – 8 осіб.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Проблеми та шляхи їх вирішення у 2020 р.
Дефіцит площ навчальних приміщень. Для кафедр фундаментальної
підготовки може
бути вирішеним у разі добудови нового навчального
корпусу, для клінічних кафедр – шляхом створення симуляційних центрів на
площах університету.
Кадровий дефіцит, в т.ч. недостатня забезпеченість низки кафедр
англомовними викладачами. Кадрова політика МІ буде направлена на прийом
на роботу лише осіб з достатнім рівнем володіння англійською мовою та
збільшення відсотка сертифікованих за рівнем В2 науково-педагогічних
працівників до 70.
Необхідність ліцензування підготовки магістрів спеціальності «Фізична
терапія, ерготерапія», створення методичного забезпечення спеціальності
«Медсестринство» (парамедик).
Невисока результативність складання іспитів “Крок-2” студентами та “Крок3” лікарями-інтернами. Для вирішення проблеми будуть підвищені вимоги до
клінічних та випускаючих кафедр в інтернатурі щодо якості забезпечення
такої підготовки та методів контролю.
Активізація профорієнтаційної роботи випускових кафедр щодо залучення
випускників до продовження навчання в інтернатурі та клінічній ординатурі.
Недостатній розвиток форм і методів самостійної роботи, впровадження
технологій змішаного, дистанційного навчання, використання мобільних
пристроїв в навчальному процесі. Кожна кафедра МІ має реалізувати в 2020
році мінімум 1 проект по змішаному навчанню, клінічні кафедри –
запровадити дистанційну форму для підвищення кваліфікації лікарів на
циклах ТУ, тестова перевірка знань студентів на всіх кафедрах має
здійснюватися переважно на мобільних пристроях.
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Недостатнє забезпечення друкованою навчальною літературою іноземних
студентів – необхідне підвищення відповідальності керівників за видавничу
політику кафедр, відсоток виконання зобов'язань має бути не менше 70%.
Підвищення ефективності наукової роботи кафедр шляхом використання
можливостей ЦККНО, Університетської клініки з публікацією результатів у
індексованих виданнях (бажано з подвійною індексацією Scopus та WoS).
Завантаженість низки співробітників експертною роботою поза межами
СумДУ – необхідне впровадження системи їх розвантаження для можливості
якісного виконання такої роботи.
Низька академічна мобільність аспірантів, студентів – кожна кафедра має
забезпечити підготовку заявки Erasmus+ (KA1).
Адміністрування нових сайтів кафедр МІ – необхідна організація курсів на
базі СумДУ для вивчення особливостей роботи платформи.
Відсутність ефективної асоціації випускників – запланована розробка сайту
для випускників МІ з можливістю зворотного контакту, проведення
опитувань, організації заходів.
Покращення адаптації до студентського життя вcтупників покоління Z -розробка програмного забезпечення «MI guide».
Не визначеність перспектив післядипломної освіти (інтернатури,
резидентури), принципів співпраці клінічних кафедр з реформованими КНП
міста та області та ролі Університетських клінік – напрацювання спільної
позиції ЗВО медичного спрямування та їх подання до відповідних міністерств
і відомств, внесення пропозицій до Верховної ради щодо внесення змін до
низки документів.
Покращення обізнаності населення регіону щодо послуг Університетської
клініки шляхом проведення ефективної маркетингової компанії (створення
бренду, оновлення сайту, представництва в соціальних мережах тощо).
Започаткування нових діагностичних та лікувальних послуг в
Університетській клініці (амбулаторна хірургія, діагностична та лікувальна
ендоскопія тощо)
Покращити інфраструктуру основного кампусу МІ (створення дитячого,
тренажерного майданчиків, студентського кафе тощо).

