
Про результати наукової, науково-технічної та  

та інноваційної діяльності

НУОЗ України імені П. Л. Шупика у 2020 році



РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ у 2020 році

Види науково-

дослідних робіт

72 - ініціативно-пошукових НДР 

28 договори з клінічних 
випробувань лікарських засобів107

7 - НДР за бюджетним 

фінансуванням



СТРУКТУРА НДР, ЩО ВИКОНУВАЛИСЬ  
У 2020 РОЦІ, ЗА ІНСТИТУТАМИ/ФАКУЛЬТЕТАМИ

Інститути/факультети
НДР з бюджетним 
фінансуванням

Ініціативно-
пошукові НДР

Разом

Інститут сімейної медицини 1 10 11

Інститут стоматології 6 6

УДІР 1 5 6

Хірургічний факультет 2 14 16

Терапевтичний факультет 12 12

Педіатричний факультет 1 7 8

Медико-профілактичний
факультет 

9 9

Факультет підвищення 
кваліфікації викладачів 1 9 10

НДЛ 1 1

ВСЬОГО : 7 72 79



№ 
п/п

Назва НДР Керівник

1.

Наукове обґрунтування заходів боротьби з 
резистентністю мікроорганізмів до протимікробних 
препаратів в Україні на підходах «Єдине здоров’я» 
(2020-2022)

доцент 
Салманов А.Г.

2.

Розроблення технології збереження функції нирок  у 
пацієнтів з хронічною хворобою нирок та 
гіперурикемією (2021-2022) 

професор
Іванов Д. Д.

3.

Розробка методів профілактики та терапії станів, що 
зумовлені гіпоксією
(2021-2023)

с.н.с.
Хаврюченко О.В.

4.

Інтеграція програми хірургії швидкого відновлення в 
ургентну хірургічну допомогу хворим на гостру
патологію та травми органів черевної порожнини та
заочеревинного простору (2021-2023)

професор 
Саволюк С. І.

5.

Важкий перебіг COVID 19 у людей молодого віку: 
фактори ризику і особливості імунної відповіді (2021-
2022)

професор
Волоха А.П.

6.

Розробка тактики ведення вагітності після
перенесеного грипу та інших гострих респіраторних
вірусних інфекцій (2021-2023)

доцент
Карлова О. О.

НДР ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ У 2021 р.

(БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАМА КПКВК 2301020)



Факультет/інститут Кількість 

НДР

Інститут стоматології 6

Український державний інститут репродуктології 5

Інститут сімейної медицини 10

Хірургічний факультет 14

Терапевтичний факультет 12

Педіатричний факультет 7

Медико-профілактичний факультет 9
Факультет підвищення кваліфікації викладачів 9

ВСЬОГО 72

ІНІЦІАТИВНО-ПОШУКОВІ НДР, 

ЩО ВИКОНУВАЛИСЬ  У 2020 РОЦІ



ЗАВЕРШЕНІ у 2020 році (10)

ІНІЦІАТИВНО-ПОШУКОВІ НДР

ЗАПЛАНОВАНІ у 2020 році (11)

•Ортодонтії
•Акушерства і гінекології №1
•Паліативної та хоспісної медицини
•Офтальмології
•Хірургії та трансплантології
•2 НДР Громадського здоров’я
•Медичної статистики
•Медицини праці, психофізіології та 
медичної екології
•Клінічної лабораторної діагностики 

•Фтизіатрії і пульмонології
•Загальної та невідкладної хірургії
•Нейрохірургії
•2 НДР Дерматовенерології, 
клінічної, лабораторної імунології та 
алергології 
•Управління охороною здоров'я та 
публічного адміністрування
•Вірусології
•Мікробіології
•Контролю якості і стандартизації 
лікарських засобів
•Судової медицини
•Філософії 
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д

Спосіб прогностичного визначення тяжкості 
клінічного перебігу гострого коронарного 
синдрому 

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

Спосіб неінвазивної диференціальної діагностики 
пухлин серця за допомогою DWI послідовності, 
отриманої при проведенні МРТ

Кафедра хірургії серця та магістральних судин

Суть: Для визначення 3-місячної летальності ГКС визначають рівень

у сироватці крові інтерлейкіну-6 під час госпіталізації: при рівні 

15 пг/мл 3-місячна летальність досягає 11,34 %, при 20 пг/мл - 18,75 %, 

при 27,11 пг/мл – 57,1 %, при 30 пг/мл - 59,14 %, при 35 пг/мл - 62,27 %, 

і при рівні 40 пг/мл – 64,5 %.

Суть: Удосконалює відомі способи неінвазивної диференціальної діагностики 

пухлин серця шляхом проведення МРТ серця за протоколом  та виконання послідовності DWI

з синхронізацією по диханню або електрокардіографією, при значеннях ADC (Apparent Diffusion

Coefficient) нижче за 1,15×10-3 мм2 /с зазначають злоякісність пухлини з чутливістю 95 % та 

специфічністю 93 %.

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НДР ЗА 
2020 рік, захищені патентами на винахід

Інновації: способи діагностики та лікування
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Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології

Спосіб підвищення імунного захисту проти кору у 
імунодефіцитних пацієнтів залежно від виду імунного дефекту

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НДР ЗА 
2020 рік, захищені патентами на винахід

Інновації: способи діагностики та лікування

Спосіб підвищення імунного захисту проти 

поліомієліту у імунодефіцитних пацієнтів 

залежно від виду імунного дефекту

Суть: В залежності від виду імунного дефекту шляхом 

введення додаткових бустерних доз інактивованої

вакцини або позачергової дози 

внутрішньовенного імуноглобуліну, призначають 

введення додаткової дози вакцини дітям з п

перинатальною ВІЛ-інфекцією в залежності від 

терміну початку антиретровірусної терапії, а пацієнтам 

з первинним імунодефіцитом в залежності від типу 

імунного дефекту і наявності захисного  

поствакцинального рівня антитіл до поліомієліту
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Спосіб контактної ретроградної 

уретеролітотрипсії конкрементів 

проксимального відділу сечоводу

Спосіб формування екстракорпорального

низького колоректального анастомозу

Кафедра урології

Кафедра онкології

Суть: Ретроградна уретеролітотрипсія конкрементів проксимального 

відділу сечоводу удосконалена шляхом інтраопераційного перкутанного

встановлення пункційної голки (розмір 18G) в порожнинну систему нирки

(під контролем УЗД) з метою регулювання внутрішньомискового тиску та 

профілактики міграції конкременту в порожнинну систему нирки, яка 

супроводжується безперервним зрошенням порожнини сечоводу

Іригаційною  рідиною із вимиванням дрібних уламків каменя.

Суть: При хірургічному лікуванні хворих на рак 

нижньоампулярного відділу  прямої кишки формування зручного, 

під візуальним контролем низького колоректального анастомозу,  

що не потребує накладання превентивної коло- чи ілеостоми, 

зводить до мінімуму інтраопераційні та післяопераційні 

ускладнення.

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НДР ЗА 
2020 рік, захищені патентами на винахід

Інновації: способи діагностики та лікування



Інновації: методи хірургічного лікування
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Спосіб хірургічної корекції пролапсу передньої стінки піхви та цистоцеле

шляхом додаткового укріплення лобково-шийкової фасції та  країв 

піхвової рани

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології

Спосіб трансторакальної пункційної біопсії 

вітальних субоб'ємів пухлин межистіння

Кафедра торакальної хірургії і пульмонології

Суть: Вперше здійснюється після ушивання кисетним швом перерозтягнутої задньої стінки сечового 

міхура додаткове укріплення структури лобково-шийкової фасції Z-подібним швом та відновлення 

країв піхвової рани шляхом накладання вперше представленого укріплюючого подвійного квадратного

шва. Таким чином створюється міцна опора для стінки сечового міхура, що захищає його від можли-

вих пошкоджень в умовах підвищеного внутрішньочеревного тиску, забезпечується надійна міц-

ність сформованої передньої стінки піхви та стійкість навколишніх тканин до надлишкової деформації.

Суть: Шляхом застосування передопераційного мультиспірального комп'ютерно-томографічного та 

позитронно-емісійного обстеження хворого, виконання з прив'язкою до комп'ютерно-томографічних

анатомічних орієнтирів суперпозицію позитронно-емісійного та комп'ютерно-томографічного 

зображень, вітальний субоб'єм для біопсії визначають по контурах вогнищ гіперфіксації радіофарм-

препарату на тлі комп'ютерно томографічної структури пухлини, а голку вводять під комп'ютерно-

томографічним контролем у режимі реального часу та отримують біоптат.

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НДР ЗА 
2020 рік, захищені патентами на винахід



Інновації: методи хірургічного лікування

Спосіб лапароскопічного лікування післяопераційної вентральної грижі

Спосіб радикального хірургічного лікування пілонідальної кісти крижово-

куприкової ділянки

Спосіб накладання зустрічного внутрішньодермального хірургічного шва шкіри, 

що не видаляється

Суть: Перед зашиванням дефекту передньої черевної стінки розрізають парієтальну очеревину, 

відшаровують її від країв дефекту на 6-7 см по периметру, після чого зашивають дефект 

черевної стінки за допомогою голки "endoclose", передочеревинно розміщують та фіксують 

поліпропіленовий сітчастий імплантат та зашивають дефект парієтальної очеревини. 

Суть: Хірургічне радикальне лікування завершується дворядним швом біодеградуючою ниткою: 

1-й ряд  швів, опорний, накладається на дерму, підшкірну клітковину та дно рани на обох 

її краях з наступним  зав'язуванням швів по всій довжині рани; другий ряд швів, поверхневий, 

накладається тільки на дерму, при цьому верхній шар шкіри - епідерміс - залишається інтактним.

Суть: Відмінною особливістю є те, що внутрішньодермальні безперервні шви накладають 

окремо, на обидві половини рани, назустріч один одному, з наступним зв'язуванням між 

собою вільних кінців нитки, формуючи вузол в умовній центральній частині рани..

Кафедра хірургії і проктології

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НДР ЗА 
2020 рік, захищені патентами на винахід



Інновації: методи хірургічного лікування

Кафедра офтальмології

Спосіб хірургічного лікування персистуючих

макулярних розривів гігантських розмірів шляхом 

використання лейкотромбоцитарної маси

Спосіб ампутації пальців при СДС ІІІ-ІV стадіях по WAGNER

Кафедра загальної та невідкладної хірургії

Суть: Відмінною особливістю способу є використання набору Ycellibio для отримання  

лейкотромбоцитарної маси. Данний набір дає можливість більш простого і ефективного  

приготування лейкотромбоцитарної маси (концентрація тромбоцитів в 7-9 разів більше, 

ніж  в плазмі до розділення - 1200000-2000000 кл/мл) відповідно, це підвищує ефективність 

хірургічного  лікування шляхом стимуляції фіброгліальної проліфірації для закриття 

розриву. 

Суть: Перед хірургічним втручанням обробку поверхні стопи здійснюють апаратом "Плазон",

який генерує повітряно-плазмові потоки, що містять оксид азоту; після операції проводять 5-7 сеансів

NO-терапії до повного загоєння рани. Повітряно-плазмові потоки, які містять NO призводять до 

нормалізації мікроциркуляції за рахунок вазодилятації, антиагрегантних та антикоагулянтних

властивостей NO, здійснює бактерицидну дію, активують антиоксидантний захист, покращують 

нервову провідність, регулюють імунні порушення.

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НДР ЗА 
2020 рік, захищені патентами на винахід



Інновації: методи хірургічного лікування

Кафедра дитячої хірургії
Спосіб перитонізації культі апендикулярного

паростка на тлі запалення купола сліпої кишки

Спосіб перитонізації обмежених пошкоджень 

серозної оболонки кишки

Суть: Задача підвищення якості накладання та спроможності шва - перитонізації культі 

апендикулярного паростка  на тлі запалення купола сліпої кишки – здійснюється за рахунок

прошивання з залученням теній протилежних відносно осі через основу культі та 

перехрещення з двох сторін ниток, а зав'язування та затягування ниток проводиться 

поступово та одночасно з зануренням культі, що унеможливлює як вивихування паростка так і 

прорізування швів.

Суть: Модель застосовано для закриття пошкоджень серозної оболонки кишки та 

профілактики утворення спайок в післяопераційному періоді. Задачу здійснюють шляхом 

закриття пошкодженого серозного покриву кишечнику за допомогою накладення м'язово-

серозно-серозно-м'язових швів, зав'язування і занурення вузла під серозну оболонку. 

Накладання таких м'язово-серозно-серозно-м'язових швів сприяє ідеальному співставленню 

країв серозної оболонки та відсутній візуалізації м'язів кишки, що є підґрунтям до ідеального 

заживлення з відсутніми причинними складовими до утворення спайок.

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НДР ЗА 
2020 рік, захищені патентами на винахід



Інновації: методи діагностики

Кафедра дитячої хірургії
Спосіб вимірювання температури передньої 

черевної стінки

Суть: Локальну температуру передньої черевної стінки вимірюють в 26 точках, що 

розташовані на площині, утворюючи панель передньої черевної стінки, в місцях перетину під 

прямим кутом 5 вертикальних та 6 горизонтальних ліній, починаючи з верхніх відділів справа 

наліво, в доопераційному та післяопераційному періодах (за допомогою серійного 

дистанційного інфрачервоного термометра IR805 FLUS компанії Flus Technology (Китай)). 

Якщо різниця коливань температур в симетричних точках термометричної панелі більше 1 °C –

це ознака запального процесу в черевній порожнині. Локальна гіпертермія є першим 

інформативним джерельцем негараздів у черевній порожнині, вона випереджає 

інші інформативні методи, як УЗД черевної порожнини.

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НДР ЗА 
2020 рік, захищені патентами на винахід



Інновації: методи прогнозування, діагностики та лікування

15

Спосіб діагностики патологічних  процесів слизової оболонки ендоцервікса

методом цервікогістероскопії при цитологічному виявленні в цервікальному

зразку атипових залозистих  клітин неясного значення у жінок з безпліддям

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ 
ІНІЦІАТИВНО - ПОШУКОВИХ  НДР ЗА 2020 РІК

Суть: Шляхом застосування цервікогістероскопії

виконують огляд слизової оболонки всієї 

довжини цервікального каналу шийки матки, 

при виявленні ацетобілих поліморфних 

диспластичних ділянок проводять прицільну 

біопсію для гістологічного дослідження. 

Візуалізація всієї довжини слизової оболонки 

цервікального каналу дозволяє 

провести верифікацію патологічної ділянки в 

ендоцервіксі при цитологічному виявленні в 

цервікальному зразку атипових залозистих 

клітин неясного значення (AGC-NOS) 

у жінок з безпліддям.
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Кафедра стоматології

Електрохірургічний мікроінструмент для біполярного 

Високочастотного зварювання передніх та глибоких відділів 

слизової оболонки та м'яких тканин порожнини рота

Суть: За рахунок часткової гіпертермії та ефекту 

електротермоадгезії м'яких тканин 

тканин в ділянці дії високочастотного струму що подається 

через робочі губки - електроди 

біполярного пристрою, забезпечує: з'єднання країв рани 

слизової оболонки порожнини рота 

без накладання швів, клейових композицій, надійний 

гемостаз оперованого місця, підвищення

ергономіки, зменшення інфекційно-запальних ускладнень 

в післяопераційному періоді, 

скорочення часу втручання. 

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НДР ЗА 
2020 рік, захищені патентами на винахід

Інновації: прилади та пристрої
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Кафедра хірургії і проктології

Пристрій для зближення країв рани під час її склеювання

Суть: Пристрій виконано із медичного сплаву, складається з двох робочих частин у вигляді 

платформ з отворами для ін'єкційних голок та двох стрижнів, платформи зі стрижнями

з'єднано різьбовим з'єднанням; накручування гайки по різьбі зближує платформи з голками 

та відповідно краї рани до необхідної відстані. Сприяє зручному, рівномірному зближенню 

та співставленні усіх відповідних шарів протилежних країв рани, якіснішому склеюванні рани, 

полегшенні роботи хірурга. 

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НДР ЗА 
2020 рік, захищені патентами на винахід

Інновації: прилади та пристрої



Інновації: Фармакологічні розробки
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Кафедра фармацевтичної технології і біофармації

Лікарський засіб у формі крему комплексної 

антимікробної, протизапальної та анестезуючої дії

Лікарський засіб у формі плівкоутворюючого

аерозолю антимікробної та анестезуючої дії

Суть: Ранозагоюючий лікарський засіб пролонгованої дії у формі крему багатонаправленої

антибактеріальної активності (бактерицидна і бактеріостатична), протизапальної та анестезуючої

дії з одночасним зниженням можливості розвитку інфекції і реінфекції; містить мірамістин, 

пропіленгліколь, поліетиленоксид-400 та очищену воду, СО2 екстракт ромашки, анестезин, 

гліцерин, емульгатор № 1, емульсійний віск, вазелінове масло; забезпечує ефективність лікування

інфікованих ран у поранених військовослужбовців при наданні кваліфікованої медичної допомоги.

Суть: Плівкоутворюючий аерозоль для зовнішнього застосування, дезінфікує поверхню рани, має

знеболюючу дію, застосовується як тимчасова медична пов'язка в І фазі ранового процесу для

лікування поранених на етапі транспортування їх до шпиталю; містить активні фармацевтичні

інгредієнти: антибіотик широкого спектру офлоксацин, антимікробний засіб мірамістин, що

сприяє запобіганню утворення резистентних форм мікроорганізмів, в комбінації з анестезином.

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НДР ЗА 
2020 рік, захищені патентами на винахід



ПОКАЗНИКИ ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ   У 2020 РОЦІ

Інститути/факультети

Отримано
патентів

Отримано 
позитивних 

рішень
Подано 
заявок

на винахід на корисну 
модель

на 
винахід

на корисну 
модель

на 
винахід

на 
корисну 
модель

Інститут сімейної 
медицини 1 12 1 6 - 2

Інститут стоматології 2 6 2 3 - 4
УДІР - 4 - 4 - 3
Хірургічний факультет 4 3 4 4 - 3
Терапевтичний 
факультет - 1 - 1 1 1

Педіатричний факультет - 1 - 7 - 2
Медико-
профілактичний
факультет

- 2 - 2 3 1

Факультет підвищення 
кваліфікації викладачів - - - - - -

РАЗОМ:
7 39 7 27 4 16

45 34 20



СТАТТІ У ВИДАННЯХ, 
що індексовані наукометричними базами та системами  за 
результатами виконання бюджетних НДР

Показники за 2019 
рік

за 2020 
рік

Кількість статей у виданнях, що
індексуються наукометричними базами 
Scopus та/або Web of Science та/або
PubMed

24 40

у тому числі, які мають імпакт-фактор 
більше 1

11 25

Кількість статей у виданнях, що
індексуються наукометричними базами 
Scopus та/або Web of Science та/або
PubMed, перший автор яких працює в 
установі, залучених до виконання наукових
досліджень та розробок

9 27

у тому числі, які мають імпакт-фактор 
більше 1

3 14



УГОДИ ПРО НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО З ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ ТА УСТАНОВАМИ

ПІДПОРЯДКОВАНИМИ МОЗ УКРАЇНИ 13

ПІДПОРЯДКОВАНИМИ МОН УКРАЇНИ 4

ПІДПОРЯДКОВАНИМИ НАН УКРАЇНИ 9

ПІДПОРЯДКОВАНИМИ НАМН УКРАЇНИ 8

ІНШИМИ ЗАКЛАДАМИ, УСТАНОВАМИ, 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ
14



НДР З КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Кафедра Реєстр
2014- 2020 р

Активні у 
2020 р.

Перехідні
На 2021 р

гастроентерології, дієтології та ендоскопії 29 5 3

діабетології 17 1 0

дерматовенерології 1 0 0

кардіології 7 1 0

комбустіології та пластичної хірургії 1 0 1

медицини невідкладних станів 2 0 0

неврології №1 11 0 2

нефрології та нирковозамісної терапії 2 0 0

сімейної медицини 17 1 2

стоматології 125 0 -

інші кафедри 38 1 1

ВСЬОГО 250 9 9



ЗАМОВНИКИ ДОГОВОРІВ 
ПРО КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Здійснюється співпраця з 18 організаціями Кількість 
договорів

Підприємство зі 100% іноземною інвестицією 
«АЙКЮВІА РДС Україна»
ТОВ « ПІ ЕС АЙ»

2

2
ТОВ"Параксел Інтернешнл ГмбХ" 1
Товариство з обмеженою відповідальністю "INC Research Ukraine" 
США

1

Premier Research Group SL 1
ТОВ "Контрактно-дослідницька організація "Іннофарм-Україна” 1

ПАТ "Фармак"; ПАТ "Фармацевтична фірма “Дарниця”; Клінікал Ресьорч

Фаундейшн IIV; ТОВ "МСД Україна"; ТОВ "Фармаско“; Приватне 

підприємство "ММ плюс”; ТОВ "Біофарма Плаза; ТОВ "Чілтерн інтернешнл

Україна"; Компанія "Селджен інтернешнл "Сарп"; ТОВ "РЕО Бровари“; 

Запорізький державний медичний університет;  ПП "Біомодельсервіс"; 

Компанія Ф. Хоффмани-ля РОШ.ЛТД

по 1



КЛІНІЧНІ БАЗИ – ПАРТНЕРИ ПО 

ВИКОНАННЮ ДОГОВОРІВ ПРО КЛІНІЧНІ 

ВИПРОБУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Здійснюється співпраця з 8 лікувальними закладами

1 Київська міська клінічна лікарня №8

2 Комунальний заклад Київської обласної ради "Київська 
обласна клінічна лікарня"

3 Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
4 Київська міська клінічна лікарня № 9
5 Київська міська клінічна лікарня №1
6 Київська міська клінічна лікарня № 2

7 Київська міська клінічна лікарня №4
8 Київська міська клінічна лікарня №1



ПІДГОТОВКА НАУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ НДР

ВИД ВИДАННЯ Рік

2018 2019 2020

Монографії 34 22 23

Довідники 5 7 2

Керівництво - 2 -

Словники 1 - -

Збірники 6 4 -

Наукові статті:
- в фахових журналах
- міжнародні
- в  Scopus, Web of Science

1440
1126
128

186

1058
805
95

158

718
401
62

255

РАЗОМ: 1495 1093 743



РОЗПОДІЛ 255 ПУБЛІКАЦІЙ НПП У ВИДАННЯХ SCOPUS  
ТА WEB OF SCIENCE У 2020 РОЦІ ЗА ПІДРОЗДІЛАМИ 

Найменування підрозділу Кількість статей Scopus
та Web of Science

Інститут сімейної медицини
55

Інститут стоматології
14

Український державний інститут
репродуктології 19
Медико-профілактичний та
фармацевтичний факультет 22
Педіатричний факультет

27
Терапевтичний факультет

53
Факультет підвищення кваліфікації
викладачів 24
Хірургічний факультет

41



НАУКОМЕТРИЧНІ ПРОФІЛІ ВЧЕНИХ 
УНІВЕРСИТЕТУ у 2018-2020 роках

ФАКУЛЬТЕТ/ 

ІНСТИТУТ

НПП 

зазна-

чених у 

звіті

КІЛЬКІСТЬ 

ПРОФІЛІВ 

У SCOPUS

КІЛЬКІСТЬ 

ПРОФІЛІВ З

h-ІНДЕКСОМ 

У SCOPUS

% до 

загальної

кількості

НПП

КІЛЬКІСТЬ 

ПРОФІЛІВ У WEB 

OF SCIENCE

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ
101 36 42 43 16 19 27 26,7 13 69 71

ІНСТИТУТ 

СТОМАТОЛОГІЇ
49 5 20 22 3 3 12 24,5 3 29 31

МЕДИКО-

ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ТА 

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

48 24 29 34 16 16 30 62,5 11 44 45

ПЕДІАТРИЧНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ
46 17 27 29 12 15 23 50,0 8 33 35

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ
96 38 49 51 32 33 51 53,1 26 69 71

УКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ 

РЕПРОДУКТОЛОГІЇ

38 9 12 17 6 7 15 39,5 4 11 12

ФАКУЛЬТЕТ 

ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

ВИКЛАДАЧІВ

68 12 14 17 9 9 21 30,1 7 47 54

ХІРУРГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 93 41 54 55 22 46 51 54,8 16 77 84
РАЗОМ 539 182 247 268 116 148 230 42,67 88 379 403



ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ НПП У МІЖНАРОДНІЙ
НАУКОМЕТРИЧНІЙ БАЗІ WEB OF SCIENCE У 2020 РОЦІ

Публікаційна

активність
(кількість публікацій

на рік) 

ЗРОСЛА У 2,8 РАЗИ:

2016 - 33 

2017 - 50 

2018 - 56 

2019 – 59

2020 – 91



ЦИТОВАНІСТЬ НПП УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 

АНАЛІЗОМ БАЗИ WEB OF SCIENCE  У 2020

-Цитованість статей 
документів за 5 
років зросла (2016-
2020) приблизно у 
7,3 рази  (з 63 до 465 
цитат)

- H-індекс 21 
(за загальним 
цитуванням 983
документів )



НАУКОВИЙ ПРОФІЛЬ НУОЗ УКРАЇНИ імені П. Л. ШУПИКА 

В GOOGLE АКАДЕМІЇ

-638 активних профілів 
вчених Університету
-стабільно зростає 
кількість цитувань 7681
за 2020 рік
-h-index : 110



НАУКОВІ ВИДАННЯ, СПІВЗАСНОВНИКОМ ЯКИХ 
Є НУОЗ УКРАЇНИ імені П. Л. ШУПИКА У 
ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ 
КАТЕГОРІЇ «А»  ТА «Б» 

Університет є співзасновником 49 видань
та 2 виходять за наукової підтримки

 21 видання – включене до Переліку
наукових фахових видань України , з 
них:

2  - категорія «А» «Офтальмологія. Східна 
Європа», «Психіатрія, психотерапія та 
клінічна психологія»
19 – категорія «Б» 



СПІВПРАЦЯ З РЕДАКЦІЯМИ ТА ВИДАВНИЦТВАМИ 
відповідно Порядку організації діяльності наукових фахових
видань, засновником (співзасновником) яких є НУОЗ України
імені П. Л. Шупика у 2020 році

Університет є співзасновником 
3 наукових видань включених у 
Scopus: 
«Офтальмологія. Східна 
Європа», 
«Педіатрія. Східна Європа»,
«Психіатрія, психотерапія та 
клінічна психологія»

У 2020 році Університет став 

співзасновником 2 виданнь

«Неврологія та нейрохірургія. 

Східна Європа» та «Рецепт».

На початку 2021 року  журнал 

«Педіатрія. Східна Європа» був

ухвалений до включення у Scopus



НАУКОВІ ФОРУМИ НУОЗ УКРАЇНИ імені П. Л. Шупика

У 2020 РОЦІ

45 ФОРУМІВ ОРГАНІЗОВАНІ НУОЗ УКРАЇНИ імені П. Л. Шупика

94 – УНІВЕРСИТЕТ Є СПІВОРГАНІЗАТОРОМ

40
36

40
37

43

57

45

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Кількість науково-медичних форумів, організатором яких є         

НУОЗ України імені П. Л. Шупика 2015-2021 рр.



 Конгреси – 5 з них в онлайн режимі - 4

 Симпозіуми – 4 з них в онлайн режимі - 3

 Науково-практичні конференції – 31 з них в онлайн режимі – 24

 Всього було проведено наукових медичних форумів – 40 з них в онлайн 

режимі – 31

 Співорганізатором – 94 наукових форумів

НАУКОВІ ФОРУМИ НУОЗ УКРАЇНИ імені П. Л. Шупика

У 2020 РОЦІ


