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Ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика академік НАМН України заслужений діяч науки і техніки України 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки професор 
Вороненко Ю. В., у відповідності з вимогами контракту № 886 від 20.01.2017 р., 
укладеного з ним Міністром охорони здоров’я України, і, керуючись чинним 
законодавством, нормативними актами МОЗ України, колегіально з вченою 
радою та ректоратом, здійснював у 2017 році керівництво роботою академії за 
всіма напрямками діяльності. 

Основними завданнями академії згідно комплексного плану роботи 
НМАПО імені П. Л. Шупика на 2017 рік, затвердженого вченою радою 
(протокол від 18.01.2017 № 1) та введеного в дію наказом НМАПО імені 
П. Л. Шупика від 19.01.2017 № 253, були: 

- забезпечення виконання навчально-виробничого плану академії на 
2017 рік; 

- забезпечення ритмічної роботи постійно діючих комісій вченої ради за 
всіма напрямами діяльності академії; 

- застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки 
кадрів з вищою освітою; 

- моніторинг забезпечення якості освіти всіх форм навчання згідно 
нормативних документів; 

- матеріально-технічне забезпечення навчального процесу; 
- забезпечення виконання плану наукових досліджень за державним 

замовленням та проведення наукових форумів згідно реєстру МОЗ та НАМН 
України; 

- забезпечення високоефективної наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності; 

- участь у розробці та оновленні медичних стандартів, клінічних протоколів 
та алгоритмів діагностики, лікування, профілактики і реабілітації хворих за 
основними нозологічними групами захворювань та патологічними станами; 

- укладання і контроль за дотриманням угод про співпрацю академії і 
базових клінічних закладів; 

- проведення переговорів з іноземними партнерами, укладання угод, що 
становлять взаємний інтерес; 

- сприяння організації всіх видів самоврядування в академії згідно ст. 40, 41 
Закону України «Про вищу освіту»; 

- оптимізація структури академії; 
- систематичний контроль виконання умов колективного договору та стану 

охорони праці в підрозділах академії; 
- проведення роботи щодо збільшення надходжень та ефективного 

використання коштів спеціального фонду; 
- підготовка до святкування 100-річчя НМАПО імені П. Л. Шупика. 
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Відповідно до Статуту Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика затверджено організаційну структуру Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (накази від 
21.03.2017 № 1178, 05.07.2017 № 2581).  

У 2017 році в структурі академії відбулися наступні зміни: у складі 
медико-профілактичного і фармацевтичного факультету створено кафедру 
громадського здоров’я шляхом реорганізації (злиття) гігієни та екології людини 
(наказ від 16.03.2017 № 1103), створено відділи моніторингу якості діяльності 
шляхом реорганізації сектору моніторингу якості освіти начального відділу 
(наказ від 22.09.2017 № 3120) і державних закупівель (наказ від 26.06.2017 
№ 2501), реорганізовано Центральну науково-дослідну лабораторію в науково-
дослідну лабораторію. До складу науково-дослідного центру введено науково-
дослідну лабораторію, відділ наукової медичної інформації, два сектори (наказ 
від 20.03.2017 № 1149), перейменовано кафедру мікробіології і епідеміології на 
кафедру мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю (наказ від 
03.03.2017 № 903), відділи аспірантури, докторантури, магістратури та клінічної 
ординатури у відділ аспірантури та клінічної ординатури й відділ науки у відділ 
докторантури та організації наукової діяльності (наказ від 14.09.2017 № 2969), 
штаб цивільного захисту у відділ цивільного захисту (наказ від 20.12.2017 
№ 4688). 

Таким чином, станом на 31.12.2017 р. у структурі академії функціонували 
3 навчально-наукові інститути: Інститут сімейної медицини з 13 кафедрами, 
науково-організаційним відділом з секторами: навчально-методичної, науково-
дослідної та інформаційно-аналітичної роботи; Український державний інститут 
репродуктології з 5 кафедрами і клінікою репродуктивних технологій; Інститут 
стоматології з 6 кафедрами, відділеннями удосконалення зубних техніків та 
удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом 
«стоматологія» та 5 факультетів, які об’єднують 57 кафедр, бібліотека. 

У звітному періоді у складі академії також працювали: стоматологічний 
практично-навчальний медичний центр (СПНМЦ); центр симуляційних методів 
навчання; науковий навчально-методичний центр дистанційної освіти з науково-
методичною лабораторією з сучасних інформаційних технологій дистанційного 
навчання та проблемною науково-дослідною лабораторією з питань 
післядипломної підготовки лікарів (провізорів); науково-дослідний центр з 
науково-дослідною лабораторією, відділом наукової медичної інформації, двома 
секторами – науково-дослідних робіт з найважливіших новітніх технологій та 
досліджень, науково-технічних розробок, виконання робіт за державними 
цільовими програмами і державним замовленням; відділи: навчальний з 
навчально-методичним кабінетом та п’ятьма секторами; моніторингу якості 
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діяльності; інформаційного забезпечення; докторантури та організації наукової 
діяльності; аспірантури та клінічної ординатури; з міжнародних зв’язків з двома 
секторами; кадрів; юридичний; планово-фінансовий; маркетингу; патентно-
ліцензійної роботи; метрологічний; видавничий; адміністративно-господарський; 
державних закупівель; цивільного захисту; бухгалтерська служба; канцелярія та 
архів; інженерна група, сектор оренди, склад, три господарські частини, гараж, 
п’ять гуртожитків, сектор з лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами; 
музей; віварій. 

6.1. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами 
на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти. 

НМАПО імені П. Л. Шупика здійснює освітню діяльність у сфері вищої 
освіти на третьому (освітньо-науковому) та четвертому (науковому) рівнях. 

Академія акредитована 09.10.2017 р. відповідно до рішення ДАК МОН 
України від 26 травня 2010 року, протокол № 83 з галузі знань 22 Охорона 
здоров’я зі спеціальностей 222 Медицина (Сертифікат про акредитацію НД 
№ 1192960), 221 Стоматологія (Сертифікат про акредитацію НД № 1192961), 
226 Фармація (Сертифікат про акредитацію НД № 1192962), 226 Фармація, 
промислова фармація (Сертифікат про акредитацію НД № 1192963) за рівнем 
«магістр» на підставі наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565, термін дії 
сертифікатів до 01.07.2020 р. 

Відповідно до наказу МОН України від 10.06.2016 № 655 «Про 
ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» у 
НМАПО імені П. Л. Шупика було розширено провадження освітньої діяльності 
у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому рівні) в галузях знань: 09 
Біологія за спеціальністю 091 Біологія (12 осіб) та 22 Охорона здоров’я – за 
спеціальностями 221 Стоматологія (20 осіб), 222 Медицина (140 осіб), 224 
Технології медичної діагностики та лікування» (10 осіб), 225 Медична та 
психологічна реабілітація (8 осіб), 226 Фармація (12 осіб) з загальним 
ліцензованим обсягом 202 особи (наказ МОН України від 10.06.2016 № 665 «Про 
затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства від 08.06.2016») (Витяг 
ЛВ № 02833-000243 з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо 
здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти, отриманої 
відповідно до наказу МОН України від 15.11.2016 № 1492л). У 2017 р. наказом 
МОН України від 26.05.2017 № 111-л «Про затвердження рішень Ліцензійної 
комісії Міністерства від 25.05.2017» НМАПО імені П. Л. Шупика було 
розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому 
(освітньо-науковому рівні) в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 
228 Педіатрія (20 осіб), а наказом МОН України від 09.11.2017 № 223 «Про 
затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства від 09.11.2017» було 
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розширено провадження освітньої діяльності  у сфері вищої освіти на третьому 
(освітньо-науковому рівні) в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 
229 Громадське здоров’я (15 осіб). Таким чином, щорічний ліцензійний обсяг 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-
науковому рівні) НМАПО імені П. Л. Шупика складає 237 осіб. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», нормативних актів 
МОН України, Положення про приймальну комісію НМАПО імені П. Л. Шупика 
з метою організації та проведення вступних випробувань до аспірантури та 
клінічної ординатури в 2017 році затверджено склад предметних методичних 
комісій для методичного забезпечення вступних випробувань (наказ від 
28.02.2017 № 839), призначено голову та затверджено склад комісій (наказ від 
28.02.2017 № 338). Станом на 31.12.2017 р. в академії навчалось 159 очних (110 
денної та 49 вечірньої форми навчання) і 104 заочних аспірантів. Випущено 15 
очних і 18 заочних аспірантів, прийнято на навчання 82 особи. План підготовки 
аспірантів протягом звітного періоду виконувався. У 2017 р. на навчання до 
аспірантури НМАПО імені П. Л. Шупика прийнято 82 особи (35 денної і 23 
вечірньої очної та 24 заочної форми навчання).  

З вересня 2017 р. вперше розпочалося навчання здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії з нормативних навчальних дисциплін по медичній 
інформатиці. Створено нові уніфіковані програми та навчальні плани для очної 
денної, очної вечірньої та заочної форм навчання з двох нормативних і двох 
вибіркових навчальних дисциплін здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії складено для спеціальностей: 091 Біологія, 221 Стоматологія, 
222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 226 Фармація. 

6.2. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації праців-
ників вищого навчального закладу. 

Під керівництвом ректора проводиться велика робота по підготовці 
наукових та науково-педагогічних кадрів з урахуванням резерву на заміщення 
керівних посад. З метою підвищення кваліфікації професорсько-викладацького 
складу на кафедрі іноземних мов проводяться цикли навчання «Підготовка 
кадрового резерву НМАПО. Іноземні (англійська) мови для ПВС» (12.01-12.04, 
06.09–08.11) та «Підготовка кадрового резерву НМАПО. Іноземні (англійська) мови 
для ПВС (Destination B2)» (04.04–30.06, 02.10–29.12). Станом на 31.12.2017 р. усі 
кафедри очолювали особи з науковим ступенем або вченим званням.  

Маючи належну матеріальну базу і висококваліфікованих науково-
педагогічних працівників, серед яких 248 докторів і 444 кандидати наук, 
НМАПО імені П. Л. Шупика проводить підготовку аспірантів, докторантів, 
багато з яких після захисту дисертацій поповнюють ряди професорсько-
викладацького складу академії.  
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У звітному періоді в академії працювало 11 спеціалізованих вчених рад по 
захисту докторських (кандидатських) дисертацій з 17 спеціальностей: нервові 
хвороби; акушерство та гінекологія; анестезіологія та інтенсивна терапія; шкірні 
та венеричні хвороби; судова медицина; клінічна лабораторна діагностика; 
технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація; 
офтальмологія; внутрішні хвороби; загальна практика – сімейна медицина; 
соціальна медицина; хірургія; стоматологія; кардіологія; медична реабілітація, 
фізіотерапія та курортологія; медична та біологічна інформатика і кібернетика; 
променева діагностика та променева терапія. У 2017 році утворено (подовжено 
термін роботи) спеціалізовані вчені ради Д 26.613.07 (наказ від 31.10.2017 
№ 3748) і Д 26.613.03 (наказ від 06.11.2017 № 3873). 

Ректор академік НАМН України професор Вороненко Ю. В. є головою 
спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 за спеціальністю 14.02.03 «Соціальна 
медицина». 

Відповідно до Положення про спеціалізовану вчену раду утворено комісію з 
моніторингу роботи спеціалізованих рад (наказ від 11.10.2017 № 3434), за 
результатами роботи комісії затверджено план заходів з удосконалення роботи 
вчених рад (наказ від 24.11.2017 № 4218). У 2017 році в спеціалізованих радах 
захищено 19 докторських і 95 кандидатських дисертацій, з них 13 докторських і 
28 кандидатських виконано працівниками та аспірантами академії. 

Під керівництвом ректора проводиться велика робота щодо посилення 
контролю за своєчасністю атестації педагогічних, наукових та науково-
педагогічних працівників. Для проведення атестації науково-педагогічних кадрів 
згідно з кадровими потребами закладу в академії працює постійно діюча кадрова 
комісія вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика (голова – перший проректор 
чл.-кор. НАМН України професор Вдовиченко Ю. П.). У звітному періоді 
проведено 16 засідань постійно діючої кадрової комісії вченої ради, на яких 
розглянуто 296 заяв науково-педагогічних працівників. Оголошено 11 конкурсів 
на заміщення 69 посад, обрано за конкурсом та затверджено рішеннями вченої 
ради на посади 13 професорів, 25 доцентів, 28 асистентів, 3 старших викладача. 
З метою якісного підбору і розстановки кадрів на засадах неупередженого 
конкурсного відбору лише на керівні посади обрано за конкурсом декана 
педіатричного факультету та 11 завідувачів кафедр. Розглянуто заяви 167 науково-
педагогічних працівників на подовження терміну роботи. 

Постійно проводився моніторинг наявності вакантних посад науково-
педагогічних працівників на кафедрах та оголошувався конкурс на ці посади 
згідно Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 
(контрактів). Інформація про оголошення конкурсу на вакантні посади 
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подавалася в засобах масової інформації та своєчасно викладалася на офіційному 
веб-сайті академії. За звітний період випадків порушення проведення процедури 
конкурсного відбору в академії встановлено не було. 

Сектором з лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами 
опрацьовано та доведено до деканів факультетів та директорів навчально-
наукових інститутів інформацію про атестацію та наявність лікарських 
кваліфікаційних категорій у науково-педагогічних працівників. 

Ректор НМАПО імені П. Л. Шупика академік НАМН України професор 
Вороненко Ю. В. має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю 
«Організація і управління охороною здоров’я». 

Під керівництвом ректора проводиться велика робота щодо посилення 
контролю за своєчасністю підвищення кваліфікації педагогічними та науково-
педагогічними працівниками, це питання регулярно обговорюються на 
засіданнях ректорату, матеріали розміщуються на офіційному веб-сайті НМАПО 
імені П. Л. Шупика. У звітному періоді розроблено Положення про підвищення 
кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників, 
щоквартально проводився моніторинг виконання план-графіку підвищення 
кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

Науково-педагогічні працівники НМАПО імені П. Л. Шупика впродовж 
звітного періоду підвищували свою педагогічну кваліфікацію з дидактики 
післядипломного навчання, інформаційних технологій на відповідних кафедрах 
факультету підвищення кваліфікації викладачів академії, за спеціальністю – у 
профільних наукових установах, на профільних кафедрах академії, приймаючи 
участь у наукових форумах (з’їздах, симпозіумах, науково-практичних конфе-
ренціях, школах), які проводяться на базі академії, інших закладів вищої освіти, 
наукових установ і за кордоном шляхом участі у зарубіжних наукових форумах, 
стажуванні, участі у майстер-класах – за рахунок отриманих грантів тощо.  

З метою удосконалення управління підвищенням кваліфікації та 
стажуванням розроблено Положення про підвищення кваліфікації та стажування 
педагогічних та науково-педагогічних працівників академії. З урахуванням 
перспективного плану на п’ятирічний термін, щорічно складається план-графік 
на поточний рік. Результати підвищення кваліфікації враховуються при атестації 
педагогічних та науково-педагогічних працівників. Деканом факультету 
підвищення кваліфікації викладачів щоквартально готується звіт щодо 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників академії для 
розміщення в базі автоматизованої системи МОЗ України на базі 
Тернопільського ДМУ імені І. Я. Горбачевського. 

У звітному періоді на кафедрах академії та в інших установах підвищили 
кваліфікацію 252 науково-педагогічних працівника, з них 124 – на профільних 
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кафедрах за спеціальністю, 112 – на кафедрах медичної інформатики та 
педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права, 6 – стажування, 
10 – в інших наукових установах. Понад 20 % науково-педагогічних працівників 
підвищували кваліфікацію двічі або тричі. 

Ректор академік НАМН України професор Вороненко Ю. В. протягом 2017 
року підвищував свою кваліфікацію шляхом участі в організації, проведенні та 
роботі 25 наукових форумів (конгресу, 4 симпозіумів та 20 науково-практичних 
конференцій з міжнародною участю). 

6.3. Виконання державного замовлення та інших договірних 
зобов'язань вищого навчального закладу. 

Річний контингент підготовки фахівців академії у 2017 р. склав 
28 031 осіб, з них: 23 785 слухачів, 2 981 інтернів, 457 молодших медичних 
(фармацевтичних) спеціалістів, 10 магістрантів, 547 клінічних ординаторів, 181 
очних і 130 заочних аспірантів, 4 докторанти, 36 стажерів. При цьому 
співвідношення фахівців, які навчались за державним замовленням та на умовах 
платних освітніх послуг, становило відповідно 74,1% та 25,9%.  

Основні напрями та обсяги підготовки фахівців у 2017 році включали 
підготовку лікарів загальної практики - сімейних лікарів (876 осіб, у т. ч. 297 для 
м. Києва), лікарів для служби екстреної медичної допомоги (358 осіб, у т. ч. 214 
для м. Києва), керівників інтернів на 12 базах стажування, менеджерів охорони 
здоров’я для закладів ІІІ рівня (проведено 12 очно-заочних циклів тривалістю 
18 місяців). 

Державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-
педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації кадрів для потреб сфери охорони 
здоров’я в 2017 році виконано. 

За завданням ректора удосконалено організаційно-методичну систему 
моніторингу навчально-виробничого процесу (удосконалювалась база даних 
слухачів та інтернів, картка проходження циклу та форма щотижневого моніто-
рингу, автоматизована система оперативного моніторингу за участю працівників 
відділів інформаційного забезпечення та навчального, автоматизований пошук за 
критеріями), що надало можливість забезпечити щотижневий контроль 
виконання навчально-виробничого плану, оперативно вирішувати питання про 
необхідність організації додаткових циклів та забезпечення 100% виконання 
навчально-виробничого плану у 2017 році. Питання виконання навчально-
виробничого плану постійно обговорювалося на семінарах з навчально-
методичної роботи для відповідальних за навчально-методичну роботу кафедр та 
кураторів інтернів, на нарадах першого проректора з деканами факультетів і 
директорами навчально-наукових інститутів. 
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6.4. Дотримання вищим навчальним закладом ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності. 

У звітному періоді освітня діяльність НМАПО імені П. Л. Шупика 
здійснювалась відповідно до ліцензії МОН України на право здійснення 
освітньої діяльності на рівні (рішення ДАК МОН України від 26 травня 2010 
року, протокол № 83, накази МОН України від 15.11.2016 № 1492л та від 
10.06.2017 № 655) із загальним ліцензованим обсягом 29 750 осіб, у тому числі: 
первинна спеціалізація (інтернатура) та вторинна спеціалізація лікарів 
(5 000 осіб), первинна спеціалізації (інтернатура) та вторинна спеціалізації 
провізорів (500 осіб), підвищення кваліфікації: лікарів (18 800 осіб) та провізорів 
(2 000 осіб), лікарів та провізорів – іноземних громадян (650 осіб), у клінічній 
ординатурі (200 осіб), викладачів ВНЗ І–ІV рівнів акредитації (600 осіб), 
молодших медичних спеціалістів: за спеціальністю «Стоматологія» (500 осіб), 
«Стоматологія ортопедична» (200 осіб), за спеціальністю «Сестринська справа» 
(600 осіб), за спеціальністю «Фармація» (600 осіб), Соціальних працівників для 
надання паліативної медичної допомоги в умовах хоспісу (100 осіб).  

Важливою складовою освітнього процесу в академії є підготовка до 
державної атестації лікарів-інтернів і проведення обов’язкового ліцензійного 
інтегрованого іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» та «Крок 3. 
Стоматологія». До звітів про науково-педагогічну діяльність деканів 
факультетів, директорів навчально-наукових інститутів, завідувачів кафедр 
включено, як обов’язковий, пункт про результати складання інтернами, які 
навчалися на кафедрах, ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3». У звітному 
періоді іспит «Крок 3» складали 1016 лікарів-інтернів, у 161 з яких результат був 
незадовільний, середній бал по академії становив 75,5%. Аналіз результатів 
проведення атестаційного ліцензійного іспиту «Крок 3» заслухано на засіданні 
вченої ради та ректорату. 

Призначено відповідального за внесення повних і достовірних відомостей 
та даних в Єдину державну електронну базу з питань освіти (наказ від 11.01.2017 
№ 76) для отримання дипломів, видачі та обліку документів про освіту 
державного зразка, створено робоче місце (обліковий запис) академії. 

Річний контингент підготовки фахівців академії у 2017 р. склав 28 031 осіб 
при ліцензованому обсязі 29 750 осіб. У 2017 році на навчання до аспірантури 
зараховано 82 особи (з них 80 громадян України і 2 іноземці), до докторантури – 
1 особу при ліцензованому обсязі 237 осіб.  

У звітному періоді у НМАПО імені П. Л. Шупика дотримувались ліцен-
зійні умови провадження освітньої діяльності. 
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6.5. Забезпечення високоефективної наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності вищого навчального закладу, в тому числі 
впровадження результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове 
та науково-технічне співробітництво. 

З метою ефективного використання наукового потенціалу закладу, 
забезпечення розвитку пріоритетних напрямів медичної і фармацевтичної науки, 
виконання державних освітянських програм в галузі вищої медичної і 
фармацевтичної освіти удосконалена інфраструктура наукових підрозділів 
академії. В академії працюють наступні наукові підрозділи: відділ аспірантури та 
клінічної ординатури; відділ докторантури та організації наукової діяльності, 
науково-дослідний центр (НДЦ) з науково-дослідною лабораторією, відділом 
наукової медичної інформації, секторами науково-дослідних робіт з 
найважливіших новітніх технологій і досліджень, науково-технічних розробок, 
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним 
замовленням; відділи метрологічний і патентно-ліцензійний; віварій. 

В академії функціонує чітка організаційна модель провадження наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності, на ній інституційовано 25 власних 
наукових шкіл та 4 наукові школи, що розвиваються, створено наукометричні 
портрети науковців академії та наукометричний портрет академії в базах 
GOOGLE Academia та ResearchGate. 647 науково-педагогічних працівника 
академії з власними індексами цитувань вже представлені на весь світ в системі 
Google Scholar, створено наукометричний портрет академії. Академія займає 
8 місце серед 75 університетів України та перше серед медичних ВЗО за 
індексом цитування. 25 науковців НМАПО імені П. Л. Шупика входять до ТОП-
200 рейтингу України за індексом Гірша в галузі «Медицина».  

В академії створено інституційний репозитарій – відкритий архів творів 
наукового і навчально-методичного змісту працівників академії, що сприятиме 
розвитку науки і освіти шляхом просування інтелектуальних продуктів 
академічної спільноти у глобальний світ, проведено тренінг відповідальних 
депозиторів та авторів наукових праць структурних підрозділів академії по 
реєстрації та роботі в інституційному репозитарії НМАПО імені П. Л. Шупика з 
використанням платформи DSpace (пакет відкритого програмного забезпечення, 
що надає можливість для керування цифровими активами, і зазвичай 
використовується як основа для колективних архівів). За звітний період до 
інституційного репозитарію внесено 1376 наукових праць, а сам репозитарій у 
2017 році включено до Світового Реєстру DSpace Масачусетського 
технологічного інституту (США). 

Організована співпраця з науковими редакціями журналів, що сприяє 
підвищенню якості видань та їх кількості, створена і діє організаційна модель 
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провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності згідно 
вимог ISO 9001:2015 (наказ від 22.12.2017 № 4715). Академія є засновником та 
співзасновником 45 наукових та науково-практичних видань, в тому числі 
«Збірника наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика», 
2 видання зареєстровані у міжнародній наукометричній базі Scopus, 23 включені 
до Переліку наукових фахових видань МОН України, 16 – до міжнародних 
наукометричних баз, 8 видань мають статус міжнародних. 

Науково-дослідна робота у звітному періоді виконувалася згідно зведеного 
плану наукових робіт на 2017 рік, який включав 145 науково-дослідних робіт,  
у тому числі 8 тем за пріоритетними напрямками, що мали бюджетне 
фінансування, 75 ініціативно-пошукових НДР, 62 – позабюджетних.  

У звітному 2017 році підготовлені проекти заявок (запитів) на перехідні і 
нові НДР для формування зведеного плану науково-дослідних робіт на 2018 рік.  

Матеріали наукових досліджень у звітному році висвітлено у чотирьох 
томах видання Збірника наукових праць співробітників НМАПО імені 
П. Л. Шупика, головним редактором якого є ректор академік НАМН України 
професор Вороненко Ю. В., матеріалах 5 наукових форумів.  

У звітному періоді НМАПО імені П. Л. Шупика була організатором 
40 (1 конгресу, 4 симпозіумів, 35 науково-практичних конференцій з міжна-
родною  участю) та співорганізатором 54 наукових форумів. Науково-педагогічні 
працівники академії брали участь у 25 форумах за кордоном. У 2017 році 
академія прийняла участь у двох виставках з міжнародною участю – «Інноватика 
в сучасній освіті» і «Сучасні заклади освіти» та VIII Міжнародному медичному 
форумі «Інноватика в медицині – здоров’я нації». 

Науково-педагогічні працівники академії приймали активну участь і у 
наукових форумах, організаторами яких були інші навчальні заклади, наукові 
установи та заклади охорони здоров’я України. 

У 2017 році наукові досягнення працівників академії отримали визнання не 
тільки у наукових колах Україні та за кордоном, але й високо оцінено державою: 
присуджено одну Державну премію України в галузі науки і техніки, працівників 
академії нагороджено орденами «За заслуги» ІІ й ІІІ ступеня, Княгині Ольги 
ІІ ступеня, присуджено звання заслуженого лікаря України. 7 працівників 
академії у звітному періоді отримали найвищу нагороду НМАПО імені 
П. Л. Шупика – пам’ятний знак «Відзнака НМАПО імені П. Л. Шупика».  

Науковці академії, серед яких 6 академіків і 18 член-кореспондентів НАН і 
НАМН України, 35 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 
129 заслужених лікарів, діячів науки і техніки, працівників освіти, охорони 
здоров’я, фармації, у звітному періоді проводили активну просвітницьку роботу 
серед населення шляхом виступів з актуальних медичних питань на радіо, 
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телебаченні, участі в проведенні лекцій та шкіл для населення, виступах у 
друкованих засобах масової інформації та підготовці листівок для населення.  

Наукові розробки способів діагностики, лікування і профілактики 
захворювань активно запроваджувались в практику охорони здоров’я. Науково-
педагогічними працівниками академії на 288 клінічних базах проконсультовано 
166,1 тис. хворих, проведено 17,9 тис. операцій, проліковано 127,5 тис. хворих, у 
т. ч. надано медичну допомогу понад 3,7 тис. бійцям та 2,5 тис. постраждалим із 
зони проведення антитерористичної операції. В клініці репродуктивних 
технологій УДІР здійснено 73 цикли допоміжних репродуктивних технологій 
(ДРТ), позитивний результат отримали 27 пацієнток, народилося 13 дітей, ще 14 
циклів триває. Середня частота настання вагітності в циклі ДРТ дорівнює 
світовим показникам. На підтримку Закону України «Про підвищення 
доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» за 
допомогою використання «хмарних» підходів фахівцями академії надавались 
поради за особливостями клінічного випадку в рамках консультаційних 
інформаційних систем.  

За звітний період сектором з лікувальної роботи та взаємодії з клінічними 
базами проведено перевірку 24 кафедр академії з метою моніторингу за 
впровадженням наукових розробок в практичну роботу закладів охорони 
здоров’я. 

Про ефективне використання наукового потенціалу академії, виходячи з 
нагальних потреб галузі охорони здоров’я, свідчить участь провідних фахівців 
академії у розробці та оновленні медичних стандартів, клінічних протоколів. У 
звітному періоді 31 науково-педагогічний працівник академії був головним 
позаштатним спеціалістом МОЗ України, 27 – експертами МОЗ України. 

Ректор академік НАМН України професор Вороненко Ю. В. 22 березня 
2017 року виступив з доповіддю на парламентських слуханнях на тему: 
«Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє», що відбулися у Верховній Раді 
України, де розглядались питання про сучасний стан та перспективи розвитку 
медичної освіти в Україні з метою приведення її у відповідність до сучасних 
потреб галузі охорони здоров’я у висококваліфікованих кадрах та інтеграції в 
європейський економічний та освітній простір.  

З метою розвитку науково-навчального виробничого комплексу підписано 
угоди про наукове співробітництво з Інститутом кібернетики імені 
В. М. Глушкова, Інститутом проблем реєстрації інформації та Інститутом 
проблем математичних машин і систем НАН України.  

Ректор академії академік НАМН України професор Вороненко Ю. В. 
багато уваги приділяє розширенню та укріпленню зв’язків із закладами освіти, 
науково-дослідними та іншими установами, організаціями, підприємствами як в 
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Україні, так і у світі в галузі медицини, суспільного здоров’я, медичної освіти, 
завдяки чому авторитет академії на міжнародній арені постійно зростає. Велика 
увага приділяється забезпеченню виконання вимог законодавства під час 
здійснення міжнародного співробітництва (наказ від 19.01.2017 № 272). 

У 2007 р. академія долучилася до Великої хартії університетів (Magna 
Charta Universitatum) – одного з найповажніших об’єднань університетів у світі.  

Академія отримала гранти Європейського Союзу та Національного фонду 
підтримки демократії (США) для виконання наукових проектів «Обмін досвідом 
щодо впровадження системи громадського здоров’я в Одесі та Києві», «Обмін 
досвідом між державною організацією та громадським об’єднанням щодо 
перспектив і можливостей післядипломної підготовки медичних працівників і 
фахівців соціальної сфери і просування медичної реформи».  

У звітному періоді проведено 8 переговорів про співпрацю з установами, 
закладами, організаціями, фондами 12 країн світу (Лівія, Королівство Саудівська 
Аравія, Палестина, Німеччина, Македонія, Швеція, Польща, Іспанія, Франція, 
США, Узбекистан, Кахахстан).  

Підписано 13 нових міжнародних угод про співробітництво: з Андижансь-
ким і Бухарським медичними інститутами, Ургенчським філіалом Ташкентської 
медичної академії «Ургенчський філіал ТМА» (03.2017, Узбекистан), Західно-
Казахстанським державним медичним університетом імені М. Оспанова і 
Карагандинським державним медичним університетом (03.2017 і 08.2017, 
Казахстан), Університетом Св. Клімента Охридського (09.2017, Македонія), 
Університетом Бєльська-Бяла (11.2017, Польща), Каролінським інститутом й 
Університетом Уппсали (04.2017, Швеція), Міжнародним дослідним інститутом 
профілактичної медицини (03.12.2017, Франція), Медичним центром «Praxis Dr. 
Willerding&Kllegen» (09.2017, Німеччина) з метою координації спільних 
досліджень і навчальних проектів, обміну співробітниками на паритетних 
умовах, Diater Laboratorios (03.2017, Іспанія) і Лікарнею «Аль-Алі» (10.2017, 
Палестина) з метою обміну співробітниками на паритетних умовах. 

У звітному періоді в академії навчалися 306 іноземних громадян, з них 
257 клінічних ординаторів, 12 аспірантів, 1 магістрант, 36 стажерів. 

У звітному періоді вчені академії прийняли участь у роботі 25 зарубіжних 
наукових форумів, 5 координаційних зустрічах і нарадах, 7 науково-педагогічних 
працівників академії виступили з лекціями і доповідями з метою обміну 
досвідом на фахових курсах і семінарах, 6 пройшли стажування, 11 – навчальний 
курс з підвищення кваліфікації за кордоном, 3 науковців прийняли участь у 
засіданнях організаційного комітету Центрально-Східно-Європейського проекту 
з первинних імунодефіцитів J-Project. 

Ректор академії докладає багато зусиль для збереження традицій академії 
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та розповсюдження інформації про її діяльність, прозору та інформаційну 
відкритість діяльності академії. З цією метою у звітному періоді постійно 
оновлювався започаткований за його ініціативою веб-сайт академії, затверджено 
перелік інформації, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному 
веб-сайті НМАПО імені П. Л. Шупика (наказ від 14.12.2017 № 4629).  

6.6. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-
прикладних результатів. 

До вагомих наукових досягнень працівників академії відносяться розробки 
лікарських засобів, апаратури, ефективних способів і методів діагностики, 
профілактики та лікування. У звітному періоді науковцями академії розроблено 4 
фармацевтичні засоби, 19 нових способів і методів оперативних втручань, 7 
виробів медичного призначення та пристроїв, 2 з яких доведені до виробництва – 
модифіковані мікропризми Френеля для лікування косоокості (кафедра 
офтальмології) і одноразовий пристрій та інструменти для операцій на ЛОР-
органах (кафедра дитячої отриноларингології, аудіології та фоніатрії). Матеріали 
науково-дослідних робіт висвітлено у 13 методичних рекомендаціях, 
22 інформаційних листах. У звітному році академією отримано 58 патентів (4 – 
на винахід, 54 – на корисну модель, більшість з яких припадає на способи 
лікування) та 39 позитивних рішень на нововведення, подано 61 заявку на 
отримання патенту, з них 10 – на винахід та 51 – на корисну модель.  

У 2017 році проведено трансєвропейське дослідження серцево-судинних 
захворювань EuroAspire V - HospitaLine, в результаті якого виявлено фактори, 
що сприяють виживанню хворих на інфаркт міокарда. Отримані дані були 
використані для розробки Європейських рекомендацій для всіх країн. 

Рішенням Всесвітнього конгресу з цукрового діабету кафедрі діабетології 
за активну міжнародну освітню та наукову діяльність присвоєно у 2017 році 
почесний статус центру досконалості. 

6.7. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та 
науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного 
бюджету. 

У звітному періоді в академії виконувались 8 тем за бюджетною програмою 
КПКВК 2301020 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання 
робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова 
підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров’я». 

За результатами бюджетних науково-дослідних робіт отримано 7 патентів 
України на корисну модель та подано 8 заявок на отримання патенту на корисну 
модель та одну заявку на Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. 
Більшість з них припадає на способи лікування. 
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6.8. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 
підготовки кадрів з вищою освітою. 

Основні тенденції інноваційних процесів в академії стосувалися не тільки 
отримання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів, 
а й застосування отриманих наробок при підготовці кадрів – використання 
дистанційної освіти, телемедицини, індивідуалізація освіти, адаптивного 
контролю знань, методів симуляційної медицини. 

З метою відпрацювання практичних навичок в академії створено центр 
симуляційних методів навчання, завершено перший етап впровадження: 
створено та затверджено Положення про центр симуляційних методів навчання; 
відібрані практичні навички, що повинні відпрацьовуватись; завершено ремонтні 
роботи та підготовку приміщень; проведено тендерні закупівлі та придбано 
медичні манекени; створено робочі групи з перевірки та прийому обладнання, 
затверджено план заходів щодо забезпечення початку навчального процесу у 
центрі симуляційних методів навчання (накази від 26.06.2017 № 2502, 28.09.2017 
№ 3177, 28.12.2017 № 4806); розпочато відбір та тестування майбутніх 
співробітників центру; розпочато розробку методологічних підходів до навчання 
практичним навичкам. 

Академія продовжує плідно працювати над розробкою та вдосконаленням 
прогресивних методів післядипломної медичної (фармацевтичної) освіти, 
зокрема – питань навчання з елементами дистанційної освіти та навчання на 
робочому місці.  

На кафедрі медичної інформатики щомісячно проводяться цикли 
тематичного удосконалення щодо перспектив запровадження і підвищення 
якості навчального процесу при застосуванні технологій дистанційного навчання 
для викладачів ВМ(Ф)ЗО, працівниками кафедри медичної інформатики та 
наукового навчально-методичного центру дистанційної освіти забезпечено 
дистанційну частину циклів тематичного удосконалення для кафедр академії, 
продовжується розміщення матеріалів кафедр академії для самонавчання та 
самоконтролю (http://www.inmeds.com.ua/; http://do.inmeds.org.ua). Для 
моніторингу підготовки інтернів до іспиту КРОК-3 та слухачів використовується 
спеціалізована система ILIAS, що є вільним програмним забезпеченням для 
підтримки навчального процесу та відповідає стандарту SCORM (гарантується 
незалежність від платформи). 

Проведення циклів тематичного удосконалення щодо перспектив 
запровадження і підвищення якості навчального процесу при застосуванні 
технологій дистанційного навчання для викладачів ЗВО у 2017 році 
здійснювалося на циклах кафедри медичної інформатики: «Інтернет в охороні 
здоров’я та практичній медицині» (10.01–24.01, для викладачів НМАПО імені 
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П. Л. Шупика), «Сучасні аспекти навчання з використанням інформаційних 
технологій» (14.02–16.03, Львівський НМУ імені Данила Галицького; 14.02–
16.03, ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці), 
«Інформаційні аспекти передавання знань при безперервному професійному 
розвитку лікарів і провізорів» (23.03–24.04, ДЗ «Луганський державний 
медичний університет», м. Рубіжне), «Нові технології передавання знань» 
(23.05–26.05, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», 
м. Полтава; 01.06–04.07, 26.10–24.11, ДЗ «Луганський державний медичний 
університет», м. Рубіжне), «Інформаційно-технологічні проблеми забезпечення 
дистанційного навчання в медицині» (20.11–19.12, ВДНЗУ «Буковинський 
державний медичний університет», м. Чернівці; 28.11–12.12, для викладачів 
НМАПО імені П. Л. Шупика) та кафедри педагогіки, психології та медичного і 
фармацевтичного права: «Основи теорії та методики професійної освіти» (10.01–
08.02, 10.10–09.11, для викладачів НМАПО імені П. Л. Шупика), «Нові 
технології навчання (для викладачів системи медичної освіти)» (14.11–28.11, для 
викладачів НМАПО імені П. Л. Шупика). 

Дистанційна форма навчання або її елементи застосовуються також при 
підвищенні кваліфікації лікарів і провізорів. На кафедрі медичної інформатики 
проводяться дослідження проблем ідентифікації особистості під час 
дистанційного контролю знань, розроблено технологію, що ідентифікує слухача 
за відповідними ознаками. До складу робочої групи МОН України щодо 
розроблення проектів нормативно-правових актів стосовно організації 
навчального процесу у вищих навчальних закладах за дистанційною формою 
навчання входить завідувач кафедри медичної інформатики НМАПО імені 
П. Л. Шупика професор Мінцер О. П.  

У звітному періоді кафедрами академії проведено 47 циклів тематичного 
удосконалення, розроблено і затверджено 38 очно-заочних програм з елементами 
дистанційного навчання.  

Нову форму післядипломного навчання запроваджено кафедрами кардіоло-
гії і сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги – проведено 
відповідно 35 виїзних одноденних workshop (майстеркласи с тестовим контролем) 
та подальшим дистанційним навчанням на порталах www.webcardio.org та 
www.webmedfamily.org сумісно з обласними департаментами охорони здоров’я 
(Запоріжжя, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Київ, Львів, Одеса, Полтава, 
Харків, Чернігів та Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Полтава). 

З метою підвищення ефективності безперервного професійного розвитку 
продовжено впровадження трансдисциплінарного підходу у післядипломній 
підготовці лікарів у рамках циклу тематичного удосконалення «Сучасні 
технології діагностики та лікування косоокості» для лікарів-офтальмологів 
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(13.04–17.05, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України; Інститут 
телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України; НМАПО 
імені П. Л. Шупика). Загалом фахівцями академії впродовж 2017 року проведено 
9 телемостів «Здоров’я дитини у сучасному світі» (24 міста України, 4 136 
учасників), 7 телемостів «Сучасні стратегії профілактики та лікування стомато-
логічних захворювань» (20 областей, 3 329 учасників), 5 телемостів «Раціональне 
використання антибіотиків у сучасному світі» (17 областей, 4 647 учасників), 18 
семінарів «Проблеми та перспективи сучасної педіатрії» (18 областей, 3 549 
учасників), 17 семінарів «Належна фармацевтична практика. Імплементація 
протоколів провізора / фармацевта» (17 областей, 3 204 учасників). 

В рамках функціонування Всеукраїнського з міжнародною участю 
науково-навчального Інтернет-семінару "Інноваційні процеси в медицині і 
медичній інформатиці", що проводиться на платформі Lync 2010 (інформація 
про семінар розміщена за адресою: http://www.inmeds.com.ua/) кожні два тижні 
здійснюється обговорення актуальних проблем інформатики та медицини, в яких 
приймають одночасну участь 10–15 установ України. 

Продовжувалось наповнення електронної бази знань з медицини та 
фармації відповідно до концепції «Єдиний медичний простір», до якого входять 
такі модулі: підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні 
рекомендації тощо, переведені в електронний вигляд; електронні підручники та 
посібники, розроблені авторськими колективами академії та інших навчальних 
закладів; накази, постанови, положення, клінічні протоколи, стандарти тощо; 
монотематичні відеофільми; наукові звіти, статті, презентаційний матеріал та інші 
результати інтелектуальної діяльності; набори тестових питань для самоконтролю 
знань; довідкова інформація з різних питань практичної медицини та охорони 
здоров’я. Запроваджена технологія відеонавчання слухачів за допомогою 
кластерів відеофільмів (відеокіоск). Впродовж звітного періоду забезпечувався 
пошук та розміщення необхідних фрагментів , потрібних для засвоєння 
навчального матеріалу, на порталі «Єдиний медичний простір», у т. ч. реалізовано 
для бібліотеки академії. Продовжується наповнення вперше створеної в Україні 
реферативної бази наукових праць медико-біологічного спрямування «Україніка 
наукова», ресурс розміщено в інституційному репозитарії НМАПО імені 
П. Л. Шупика (спільна розробка кафедри медичної інформатики, науково-
навчального центру дистанційної освіти та структур, Інституту проблем реєстрації 
інформації НАН України і Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського). 

Інноваційна діяльність академії при підготовці кадрів отримала визнання 
VIIІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017» (16–17.03.2017) – 
перше місце в рейтинговому виставковому конкурсі «Лідер наукової та науково-
технічної діяльності» за науковий проект «Оцінювання ефективності платформи 
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партнерського об’єднання наукових, медичних та освітянських інтересів» 
(конкурс з тематичної номінації «Партнерство як стратегічний ресурс 
інноваційного розвитку навчальних закладів»); Дев’ятої Міжнародної виставки 
«Інноватика в сучасній освіті» (24–26.10.2017) – лауреат виставкового конкурсу 
«Видатні наукові та науково-практичні досягнення в освіті», а також низку 
особистих нагород, у т. ч. ректор академії Вороненко Ю. В. нагороджений 
почесним дипломом лауреата навчально-методичного комплексу «Створення 
студент-орієнтованого та процес-орієнтованого єдиного освітнього простору в 
післядипломній медичній освіті», подякою за активну організаторську діяльність 
із упровадження інновацій у оновлення змісту освіти. 

6.9. Організація навчального процесу відповідно до стандартів вищої 
освіти. 

Управління освітнім процесом в академії здійснюється відповідно до 
Положення про вчену раду НМАПО імені П. Л. Шупика, Положення про вчену 
раду факультету/навчально-наукового інституту НМАПО імені П. Л. Шупика, 
Положення про ректорат НМАПО імені П. Л. Шупика, Положення про деканат 
факультету НМАПО імені П. Л. Шупика, Положення про дирекцію навчально-
наукового інституту НМАПО імені П. Л. Шупика, Положення про куратора 
навчального циклу НМАПО імені П. Л. Шупика, Положення про організацію 
освітнього процесу у НМАПО імені П. Л. Шупика, Положення про навчальний 
відділ НМАПО імені П. Л. Шупика, Положення про навчально-методичний 
кабінет, Положень про постійно діючи комісії вченої ради НМАПО імені 
П. Л. Шупика, норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліку 
основних видів методичної, наукової і організаційної роботи науково-педа-
гогічних працівників НМАПО імені П. Л. Шупика (наказ від 04.01.2017 № 26). 

Навчальний процес впродовж року забезпечував потужній колектив, до 
складу якого входило 805 науково-педагогічних працівників, серед яких 248 – 
докторів наук і 444 – кандидати, в тому числі 6 академіків НАМН України, 2 
члени-кореспонденти НАН України, 16 членів-кореспондентів НАМН України, 
35 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 32 заслужених 
діяча науки і техніки України, 80 заслужених лікарів України, 17 заслужених 
працівників освіти, охорони здоров’я, фармації тощо.  

Для покращення практичної підготовки слухачів та інтернів у звітному 
періоді збільшилася кількість клінічних баз і станом на 31.12.2017 р. вона 
становила 288 - у закладах охорони здоров’я та наукових установах, з них 215 
державної і 73 приватної форми власності. Для реалізації стратегії замкнутих 
лікувально-оздоровчих циклів створено нову навчальну базу академії в санаторії 
«Сузір’я» у м. Свалява (Закарпатська область).  

Для отримання достовірної інформації щодо якості надання освітніх 
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послуг на початку та безпосередньо перед закінченням навчання проводиться 
моніторинг знань слухачів.  

Керівництво академії, декани факультетів, директори навчально-наукових 
інститутів та завідувачі кафедр разом з навчальним відділом постійно 
контролюють виконання навчально-виробничого плану академії, яке за 
результатами діяльності у 2017 році становило 100,1%. Постійно здійснюється 
контроль за виконанням нормативного педагогічного навантаження науково-
педагогічних працівників, яке у 2017 році становило, у середньому по академії, 
749,4 години. Підсумки проводилися двічі на рік: у червні та грудні. 

Для покращення якості підготовки фахівців та підвищення кваліфікації 
викладачів постійно розширюється Інтернет-мережа. Кафедри академії оснащено 
сучасним мультимедійним та проекційним обладнанням. Загальна кількість 
комп’ютерів в академії станом на 31.12.2017 р. становила 980, в т. ч. 139 
ноутбуків, з яких всі приєднано до мережі Інтернет. Доступ до інформаційних 
ресурсів Інтернет (10 робочих місць), зокрема, до пошукових систем наукових 
публікацій не тільки в Україні, але й у світі, має і бібліотека. Комп’ютери 
читальної зали приєднані до віддаленого сервера як термінального клієнта, що 
надало змогу підключити програму «Антиплагіат» та розширити можливості 
комп’ютерів для роботи з більшим обсягом інформації в Інтернеті: пошук 
інформації через пошукові сервіси, робота з електронними бібліотеками, участь 
у вебінарах, перегляд медіа-контенту на порталі «Єдиний медичний простір». 

Загальна кількість мультимедійних проекторів станом на 31.12.2017 р. 
становила 179 одиниць, у 2017 р. придбано 10 мультимедійних проекторів на 
суму 109,2 тис. грн.  

Навчальний процес в академії забезпечений навчально-методичними матері-
алами, що передбачена стандартами освіти, освітньо-кваліфікаційними характе-
ристиками, освітньо-науковими програмами, навчальними планами та програ-
мами циклів. Усі цикли інтернатури (первинної спеціалізації), спеціалізації та 
передатестаційні проводяться за навчальними планами та програмами, затвердже-
ними МОЗ України. Науково-педагогічними працівниками кафедр постійно 
розробляються нові та оновлюються існуючі навчальні плани та програми циклів 
тематичного удосконалення та стажування, які розглядаються на засіданні 
постійно діючої комісії вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з навчально-
методичної роботи та затверджуються рішенням вченої ради. Нормотворча та 
експертна робота закладу забезпечувалася завдяки праці 34 головних позаштатних 
спеціалістів МОЗ України, які є науково-педагогічними працівниками академії. 

Колективи кафедр, 49 з яких є опорними за 75 спеціальностями (наказ 
МОЗ України від 23.08.2011 № 532), працюють над розробкою, переглядом і 
удосконаленням навчальних планів та програм за своїми спеціальностями, 
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підготовкою та виданням підручників, навчальних і навчально-методичних 
посібників, довідників, керівництв тощо. У звітному періоді підготовлено до 
друку й видано 7 підручників, 44 навчальних посібники, авторами та спів-
авторами яких є працівники академії. 

У 2017 р. науково-педагогічними працівниками розроблено та затверджено 
в установленому порядку 175 навчальних планів та програм навчальних циклів, з 
яких: 133 – тематичного удосконалення, з яких 38 – очно-заочні з елементами 
дистанційного навчання; 4 – передатестаційних; 5 – спеціалізації; 17 – стажу-
вання, та 16 комп’ютерних атестаційних програм. 

З метою забезпечення високої конкурентоспроможності на зовнішньому та 
внутрішньому ринках освітніх послуг та задоволення потреб споживачів-іноземців 
у післядипломному навчанні у 2017 р. в академії запроваджено англомовну форму 
навчання (наказ від 19.01.2017 № 271). За ініціативи студентського самовряду-
вання та за сприяння ректорату діють мовні клуби з англійської і німецької мов. 

Різним аспектам післядипломної медичної (фармацевтичної) освіти і 
безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів у звітному періоді 
присвячено 14 з 23 публікацій ректора академіка НАМН України професора 
Вороненка Ю. В. 

6.10. Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими 
потребами. 

Враховуючи специфіку діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика як закладу 
післядипломної освіти у сфері охорони здоров’я, в академії не передбачено 
навчання осіб з особливими потребами. 

У НМАПО імені П. Л. Шупика чітко дотримується законодавство щодо 
гарантій для працівників-інвалідів (щодо не встановлення для працівників-
інвалідів випробувального терміну відповідно до рекомендацій МСЕК, щодо 
праці в робочий час і надурочно, щодо збереження місця роботи (посади) та 
середньої заробітної плати на весь період до відновлення працездатності, згідно 
ст. 172 КЗпП України, встановлення режиму роботи на умовах неповного 
робочого дня (тижня) - за проханням працівника-інваліда, дотримання прав 
працівника-інваліда у випадку скорочення чисельності або штату працівників 
(ст. 42 КЗпП України), щодо надання відпустки без збереження заробітної плати, 
яка надається працюючому інваліду в обов’язковому порядку відповідно до 
статей 6 та 25 Закону України «Про відпустки»). 

Станом на 31.12.2017 року в академії працювало 54 працівника з 
інвалідністю, з них 33 жінки, 27 осіб учасників та постраждалих внаслідок аварії 
на ЧАЕС, з них І категорії – 7 осіб, ІІ – 16 осіб, ІІІ – 4 особи, учасників АТО зі 
статусом – 2 особи, багатодітних – 9 осіб, 89 жінок, які мають дітей до трьох і 
шести років і знаходяться у відпустці по догляду за дитиною.  
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З метою попередження розвитку важких захворювань у 2017 році 
проведено скринінговий огляд працівників на новоутворення шкіри (кафедра 
дерматовенерології), кардіологічне обстеження (кафедри кардіохірургії, рентген-
ендоваскулярних та екстракорпоральних технологій і функціональної діагнос-
тики), стоматологічне обстеження порожнини рота і ясен (кафедра терапевтичної 
стоматології). 

6.11. Забезпечення стабільного фінансово-економічного становища 
вищого навчального закладу та ефективного використання майна, 
закріпленого за вищим навчальним закладом (переданого йому), 
дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим 
особам зазначеного майна. 

Приміщення (нерухоме майно), які перебувають на балансі НМАПО імені 
П. Л. Шупика та закріплені за академією на праві оперативного управління, 
передавалися в оренду на підставі відповідних договорів оренди, укладених між 
Фондом державного майна України в м. Києві та орендарями за погодженням з 
МОЗ України, де НМАПО імені П. Л. Шупика є балансоутримувачем, у відпо-
відності до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».  

У НМАПО імені П. Л. Шупика житлові приміщення в гуртожитках, що 
перебувають на балансі НМАПО імені П. Л. Шупика на праві оперативного 
управління (додаток 1 до наказу МОЗ України від 08.04.2016 № 329 «Про 
закріплення окремого нерухомого майна державної форми власності»), надають-
ся в строкове платне користування на підставі договорів найму житлового 
приміщення, укладених у відповідності до вимог Житлового кодексу Української 
РСР, Положення про гуртожитки, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України  27.04.2015 № 84 у частині, що не суперечить нормативно-правовим 
актам МОН України, Положенню про гуртожитки НМАПО імені П. Л. Шупика. 
Кожне приміщення в гуртожитках має функціональне призначення.  

Стан будівель – добрий та задовільний. Освітлення відповідає санітарним 
нормам. Експлуатація будівель та інженерних мереж ведеться згідно з 
санітарними правилами та будівельними нормами.  

Для збереження у відповідному вигляді і нормального функціонування 
академії проводився ремонт будівель, приміщень, інженерних комунікацій.  

У звітному періоді виконано робіт з поточного ремонту приміщень 
корпусів, кафедр та гуртожитків на загальну суму 5 271 тис. грн., у т. ч. корпусів 
та кафедр – на суму 4 740 тис. грн., гуртожитків – на 531 тис. грн. Проведено 
ремонт 1894 м2 площ, 606 м2 покрівель, 441 м2 фасадів, замінено труби сан-
технічних комунікацій в корпусах та гуртожитках загальною довжиною 883 м. 
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За результатами підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017–
2018 рр. академія вчасно отримала акти готовності за формою Е-8 на усі будівлі. 

Будівлі та рухомий склад (автотранспортні засоби) академії повністю 
укомплектовано первинними засобами пожежогасіння згідно потреб. Всі 
вогнегасники, які знаходяться на балансі академії, перевірені та заряджені. З 
працівниками академії проведено інструктажі та практичні заняття з правил 
пожежної безпеки та порядку користування первинними засобами пожежо-
гасіння. Поновлено наглядну агітацію інформаційно-довідкових кутків цивіль-
ного захисту на кафедрах і в гуртожитках академії.  

Для більш ефективного і економного використання енергоресурсів 
проводиться модернізація систем тепло- та електропостачання (всі системи 
теплоспостачання мають можливість роботи в економному режимі роботи); 
держперевірка (заміна) лічильників газу, теплової та електричної енергії, води; 
гідравлічні випробування теплокомунікацій в усіх будівлях академії, промивка 
бойлерів в усіх гуртожитках академії, заміна звичайних вікон на 
металопластикові, встановлення енергозберігаючих світильників при проведенні 
ремонтних робіт. В усіх будівлях академії встановлено теплові лічильники та 
сучасні високоефективні бойлери гарячої води. 

Передача в оренду державного майна, до якого відносяться будівлі 
академії, здійснювалась виключно на конкурсних засадах. Станом на 
31.12.2017 р. академія мала 23 діючих договори оренди, в 4 з яких орендарями 
були бюджетні установи, в 19 – фізичні та юридичні особи, а також 26 договорів 
по відшкодуванню витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна 
та надання комунальних послуг. Впроваджено чітку договірну систему на 
тимчасове проживання у гуртожитках. Компенсація орендарями витрат на 
утримання та ремонт нерухомого майна, що здається в оренду, здійснювалась 
згідно встановленим нормативним розмірам загальних, експлуатаційних, 
комунальних витрат та переліку ремонтних робіт. Надходження коштів від 
оренди у звітному періоді склало 1 122 тис. грн.  

Юридичним відділом академії проводиться велика консультативно-
правова та претензійна робота, спрямована на захист інтересів НМАПО імені 
П. Л. Шупика, її працівників та осіб, що навчаються. 

У звітному періоді юридичним відділом підготовлено 55 юридичних 
висновків з правових питань, що виникали в процесі діяльності структурних 
підрозділів та академії в цілому. Підготовлено 51 претензію (вимогу) з питань 
порушення фінансових зобов’язань з боку замовників освітніх послуг, наймачів 
житлових приміщень, орендарів, а також в сфері здійснення публічних заку-
півель. Протягом звітного періоду НМАПО імені П. Л. Шупика в судових 
органах в якості як позивача, так і відповідача не виступала. 
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6.12. Подання Міністерству щоквартальної звітності про викорис-
тання майна, закріпленого за вищим навчальним закладом (переданого 
йому), зокрема майна, наданого у користування іншим особам. 

Протягом звітного періоду щоквартально подавалась інформація щодо 
укладених договорів оренди державного нерухомого майна, що знаходиться на 
балансі НМАПО імені П. Л. Шупика, а також інформація про перелік об’єктів 
нерухомого майна, які знаходяться на балансі НМАПО імені П. Л. Шупика та 
могли бути передані в оренду.  

6.13. Дотримання умов колективного договору, статуту вищого 
навчального закладу. 

Вимоги Колективного договору між адміністрацією та трудовим 
колективом НМАПО імені П. Л. Шупика протягом звітного року виконувалися у 
повному обсязі. Дисциплінарна практика здійснювалася у відповідності з 
нормами трудового законодавства України та Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку для працівників НМАПО імені П. Л. Шупика.  

Зусилля ректора були спрямовані на виконання плану соціального 
розвитку академії і соціальний захист її працівників. Відповідно до рекомендацій 
Європейського фонду управління якістю (EFQM) та з метою покращення 
соціальної захищеності затверджено форму Анкети оцінювання рівня 
задоволеності працівників академії (наказ від 03.10.2017 № 3277), проведено 
анкетування та аналіз рівня задоволеності (понад 800 анкет). 

Впродовж 2017 р. в академії працювали комісії: соціального страхування 
(наказ від 29.12.2016 № 4550), стипендіальна (наказ від 14.09.2017 № 2968), 
тарифікаційна (накази від 12.02.2015 № 576, 16.01.2017 № 158), робоча комісія 
для розподілу коштів на преміювання працівників (наказ від 13.01.2017 № 138). 
Перерахунок заробітної плати та стипендій здійснювався відповідно до постанов 
Кабінету Міністрів України та відповідних наказів МОН України, МОЗ України. 
Мінімальна заробітна плата становила 3 200 гривень (наказ від 19.01.2017 
№ 270), підвищена стипендія клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам 
(наказ від 23.06.2017 № 2458). Середня заробітна плата по академії підвищилась 
у 2017 році на 43,9 % по відношенню до 2016 року і станом на 31.12.2017 року 
становила 8 298 гривень. Виплата заробітної плати проводилась двічі на місяць 
(за першу та другу половину місяця) вчасно та в повному обсязі. 

Обов’язкові надбавки і доплати виплачувались у повному обсязі: виплати 
премії – 9,1 млн. грн., виплати надбавок і доплат – 36,8 млн. грн. З 28.09.2017 р. 
доплата за науковий ступінь доктора наук збільшилась до 25 % (наказ від 
16.11.2017 № 4111). 

При створенні нових кафедр кількість штатних посад, затверджених МОЗ 
України, не змінювалась. 
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У звітному періоді науково-педагогічним працівникам академії виплачено 
матеріальної допомоги на оздоровлення на суму 2 881,7 тис. грн. (ст. 57 Закону 
України «Про освіту), з них 2421,4 тис. грн. за рахунок коштів загального фонду 
Державного бюджету, 460,3 тис. грн. – спеціального фонду Державного бюджету. 
Працівникам академії було виплачено матеріальної допомоги на суму 1087,4 тис. 
грн.: за рахунок загального фонду 462,4 тис. грн. та за рахунок спецфонду 
625,0 тис. грн. Відповідно до постанови КМ України «Питання оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» 
від 11.05.2011 р. № 524 медичним працівникам Стоматологічного практично-
навчального медичного центру та клініки репродуктивних технологій УДІР було 
виплачено 140,0 тис. грн. матеріальної допомоги.  

З метою відзначення 100-річчя від дня заснування НМАПО імені 
П. Л. Шупика затверджено План з підготовки до святкування ювілею (наказ від 
22.02.2017 № 764). 

За звітний період профспілковим комітетом академії організовано і 
проведено екскурсії «Шляхами Яготинщини» (24.06) і «Маєтки Хмельниччини» 
(30.09) для 110 працівників академії, підготовлено та видано монографію про 
видатного організатора охорони здоров’я України, проведено конференцію-
презентацію цієї книги на базі Національної наукової медичної бібліотеки 
України, надано безповоротну фінансову допомогу дітям з особливими 
потребами (13.06, 22.12, дитячий будинок «Надія»), проведено благодійний 
ярмарок на підтримку Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» (13.12), інформацію 
розміщено на веб-сайті. 

6.14. Забезпечення захисту інформації відповідно до законодавства. 
НМАПО імені П. Л. Шупика проводить діяльність щодо захисту 

інформації у відповідності до Законів України «Про інформацію», «Про доступ 
до публічної інформації» та «Про захист персональних даних». 

НМАПО імені П. Л. Шупика є розпорядником публічної інформації та діє 
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема, 
надає публічну інформацію за запитами та оприлюднює її на офіційному веб-
сайті. 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» постійно 
здійснюється контроль за дотриманням порядку надання інформації, яка містить 
персональні дані, й одержанням дозволу від працівників та осіб, які навчаються в 
академії, щодо використання їх персональних даних.  

Працівниками відділу кадрів постійно проводилась робота по реалізації 
Закону України «Про захист персональних даних».  

Діяльність НМАПО імені П. Л. Шупика, що пов’язана з державною 
таємницею, проводилася згідно дозволу Служби Безпеки України (№ ДОДТЛ-
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2013-179) за третьою категорією режиму секретності, термін дії якого подовжено 
до листопада 2018 року. 

Для проведення робіт, пов’язаних з державною таємницею, та зберігання 
носіїв секретної інформації передбачене окреме приміщення (кімната № 19) та 
сховище (металевий сейф, замикаючі пристрої, охоронна та пожежна 
сигналізації тощо), які відповідають вимогам нормативних актів. Для здійснення 
знищення секретних документів і справ НМАПО імені П. Л. Шупика за 
допомогою паперознищувального пристрою визначено кімнату № 19 – 
спецчастина. Здійснювалось відео спостереження приладами, встановленими на 
першому поверсі теоретичного корпусу та біля приміщення спецчастини, з 
метою запобігання та виявлення несанкціонованого доступу. 

Відповідно до Закону України «Про державну таємницю» створено 
комісію і здійснено перевірку стану режиму секретності в НМАПО імені 
П. Л. Шупика (наказ від 04.07.2017 № 2576). Порушень не виявлено. Втрат 
секретних документів у звітному періоді не допущено.  

У звітному році обов’язки інспектора режимно-секретного органу 
продовжував виконувати начальник відділу кадрів, який має допуск до 
державної таємниці. 

У 2017 році начальником відділу кадрів, відповідальним за функціо-
нування спецчастини, продовжувалась робота з організації та забезпечення 
режиму секретності в академії. У червні 2017 року фахівцями Товариства з 
обмеженою відповідальністю «НІКС» проведені щорічні регламентні роботи з 
атестації комплексу технічного захисту інформації об’єктів електронно-
обчислювальної техніки приміщення № 19 (кабінет начальника відділу кадрів). 
Підтверджено, що об’єкт ЕОТ може бути використаний до лютого 2019 року для 
обробки інформації, що становить державну таємницю. 

Відповідно до п. 77 Порядку організації та забезпечення режиму секрет-
ності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприєм-
ствах, в установах і організаціях припинено доступ до державної таємниці в 
НМАПО імені П. Л. Шупика виконуючому обов’язки ректора академії (наказ від 
20.01.2017 № 279). У зв’язку із завершенням трирічного терміну дії та 
відсутністю протягом останнього року надходжень документальних матеріалів 
до розгляду та проведення захистів дисертацій, діяльність спеціалізованої вченої 
ради СРД 26.613.11 завершена 04.07.2017 р., як і обробка інформації у 
приміщення № 408 з обмеженим доступом, що становить державну таємницю 
(наказ від 26.06.2017 № 2464). Також в НМАПО імені П. Л. Шупика припинено 
доступ до державної таємниці 10 особам (наказ від 29.06.2017 № 2538), 
вирішується питання скасування їм допуску до державної таємниці за формою 3. 

З метою забезпечення захисту технологічної інформації по напрямами 
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діяльності академії виділено окрему кімнату, з обмеженим доступом, де роз-
ташовані всі сервери академії, забезпечені безперебійним живленням; які містять 
масиви даних, що відображають виробничі процеси, та використовуються в 
режимі дзеркального копіювання в реальному масштабі часу. Додатково ство-
рено умови для щотижневого формування трьох резервних копій на зовнішніх 
накопичувачах, які зберігаються у вимкненому стані в спеціально відведеному 
місці серверної. 

6.15. Дотримання вищим навчальним закладом вимог законодавства, 
забезпечення виконання в установлені строки вимог Держфінінспекції та її 
територіальних органів. 

Відповідно до п. 2.3 Плану проведення заходів державного фінансового 
контролю Державної аудиторської служби України на IV квартал 2017 року 
проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності НМАПО 
імені П. Л. Шупика за період з 01.01.2013 по 01.11.2017 рр. (акт від 15.12.2017 № 
04-21/18). Враховуючи результати перевірки, з метою посилення контролю за 
фінансовою і трудовою дисципліною та недопущення у майбутньому виявлених 
порушень видано наказ (від 26.12.2017 № 4770) про вжиття відповідних заходів: 
посилити поточний контроль за оформленням табелів обліку використання 
робочого часу; провести додаткові попереджувальні заходи щодо недопущення у 
майбутньому випадків табелювання працівників під час їх тимчасової 
непрацездатності, перебування у відрядженні, відпустці; з метою уникнення 
випадків невідпрацювання робочого часу сумісниками залучати науково-
педагогічних працівників для забезпечення освітнього процесу на умовах 
погодинної оплати, а не за сумісництвом; приймати від контрагентів (підрядних 
організацій) ремонтно-будівельні та монтажні роботи лише за оформленою 
належним чином відповідною документацією. 

З метою забезпечення своєчасного бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності в академії, надання достовірної інформації користувачам фінансової 
звітності затверджено Положення про облікову політику (рішення вченої ради 
від 15.03.2017, протокол № 3). 

6.16. Виконання вищим навчальним закладом вимог органів 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також 
вимог Міністерства. 

Діяльність академії здійснювалась відповідно до чинного законодавства 
України та Статуту Національної медичної академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика. Для вирішення основних питань діяльності академії за 
затвердженими на рік планами працювали вчена рада та ректорат, інформація з 
основних питань діяльності академії оперативно розміщувалась на офіційному 
веб-сайті академії.  
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Відповідно до ст. 37 Закону України «Про вищу освіту» для здійснення 
нагляду за управлінням майном, додержанням мети створення засновником 
НМАПО імені П Л. Шупика затверджено склад Наглядової ради НМАПО імені 
П Л. Шупика (наказ МОЗ України від 21.08.2017 № 956). 

Враховуючи результати перевірки Державної аудиторської служби 
окремих питань фінансово-господарської діяльності НМАПО імені 
П. Л. Шупика за період з 01.01.2013 по 01.11.2017 рр. (акт від 15.12.2017 № 04-
21/18) та з метою посилення контролю за фінансовою і трудовою дисципліною 
видано наказ про вжиття відповідних заходів (наказ від 26.12.2017 № 4770) з 
метою недопущення у майбутньому виявлених порушень: приймати від 
контрагентів (підрядних організацій) ремонтно-будівельні та монтажні роботи 
лише за оформленою належним чином відповідною документацією. 

6.17. Вжиття заходів до вдосконалення управління вищим навчальним 
закладом, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни. 

Практична діяльність адміністрації академії з управління освітньою, 
фінансово-господарською, кадровою та іншими напрямами роботи базується на 
вимогах законодавства України з використанням можливостей і прав, які 
надаються адміністрації чинним законодавством.  

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» управління 
Національною медичною академією післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
впродовж звітного періоду здійснювалось безпосередньо ректором за участі 
колегіальних - вченої ради, конференції трудового колективу та робочих органів 
– ректорату, приймальної комісії, деканату, дирекції, що здійснювали свою 
діяльність на підставі відповідних положень: Положення про вчену раду 
НМАПО імені П. Л. Шупика та положень про постійно діючи комісії вченої ради 
НМАПО імені П. Л. Шупика, Положення про вчену раду факультету/навчально-
наукового інституту, Положення про ректорат, Положення про деканат 
факультету, Положення про дирекцію навчально-наукового інституту тощо.   

З метою ефективного управління основою діяльністю академії відповідно 
до чинного законодавства у звітному періоді розроблено 27 локальних 
нормативних актів, зокрема: Положення про англомовну форму навчання осіб, 
які навчаються в НМАПО імені П Л. Шупика, Положення про відділ якості 
діяльності, Положення про відділ маркетингу, Положення про web-сайт НМАПО 
імені П Л. Шупика, Положення про відділ докторантури та організації наукової 
діяльності, Положення про преміювання працівників, Положення про планово-
фінансовий відділ, Положення про відділ патентно-ліцензійної роботи, 
Положення про гуртожиток, Положення про стипендіальну комісію тощо. 
Всього юридичним відділом у 2017 році розроблено 26 положень, 20 посадових 
інструкцій, здійснено перевірку відповідності законодавству проектів 
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документів, підготовлених структурними підрозділами академії, в т. ч. наказів, 
договорів: перевірено та завізовано 600 наказів по особовому складу і 2000 
наказів з основної діяльності, розроблено та проведено правову оцінку і 
погоджено більше 200 договорів (угод) про співпрацю. 

Вченою радою згідно плану роботи та складу вченої ради (накази від 
17.01.2017 № 165, 20.01.2017 № 289, 27.02.2017 № 802, 12.09.2017 № 2328) 
розглянуто 60 основних і 180 оперативних питань, прийнято 52 пункти рішень з 
основних питань, які підлягали моніторингу і контролю виконання у 2017 році, і 
8 рішень до виконання на 2018 рік. Ректоратом згідно плану роботи та складу 
ректорату (наказ від 23.01.2017 № 310) заслухано 17 звітів керівників структур-
них підрозділів і 13 інформацій та прийнято 73 пункти рішень з основних 
питань, які потребують контролю виконання. Розроблено та затверджено плани 
роботи вченої ради та ректорату (в тому числі склад) на 2018 рік (накази від 
14.12.2017 № 4619, 26.12.2017 № 4757). 

Для оперативного вирішення питань між засіданнями вченої ради та з 
метою залучення більшого числа членів вченої ради до вирішення питань з 
організації діяльності академії, за ініціативи голови вченої ради (ректора), були 
утворені постійно діючі комісії вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика. 
Засідання постійно діючих комісій вченої ради з навчально-методичної роботи, 
наукової роботи та інноваційної діяльності, клінічної роботи, міжнародного 
співробітництва, фінансово-економічної та господарської діяльності, правових 
питань та регламенту діяльності, кадрової комісії проводились відповідно до 
планів роботи, внаслідок чого підвищилась якість підготовки проектів рішень і 
скоротилась тривалість засідань вченої ради. 

Проводився щомісячний та щоквартальний моніторинг виконання рішень 
вченої ради, ректорату та виконання Комплексного плану роботи академії.  

З метою вдосконалення управління академією розроблено і затверджено на 
засіданні вченої ради Програму розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика на період 
до 2022 р. (рішення від 14.06.2017, протокол № 6), розроблено проект 
Стратегічного плану реалізації Програми.  

У грудні 2015 року Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика була сертифікована за міжнародним стандартом ISO 
9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги». З урахуванням висновків 
першого наглядового аудиту за вимогами міжнародного стандарту ISO 
9001:2015 (грудень 2016 р.) та відповідно до Стратегії розвитку НМАПО імені 
П. Л. Шупика на 2016–2020 рр. створено робочу групу з розробки Програми 
діяльності академії (наказ від 13.02.2017 № 613). У грудні 2017 року в академії 
пройшов другий плановий наглядовий аудит компанії DQS щодо підтвердження 
відповідності системи управління в Академії вимогам міжнародного стандарту 
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ISO 9001:2015. Протягом трьох днів група професійних аудиторів перевіряла 
впровадження вимог стандарту в процеси академії. 

За підсумками роботи аудитори зазначили суттєві досягнення колективу 
академії за рік: уведено в дію Програму розвитку Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на період до 2022 року; 
відповідно до розробленої програми проректори, декани факультетів, директори 
навчально-наукових інститутів та керівники структурних підрозділів розробили 
проекти власних планів реалізації Програми; завершено удосконалення 
внутрішнього рейтингу НМАПО імені П. Л. Шупика на основі процесного 
підходу; утворено відділ моніторингу якості, який аналізує не тільки якість 
надання освітніх послуг, а й наукової та лікувально-діагностичної діяльності; 
проведено позаплановий двотижневий переривчастий цикл ТУ «Удосконалення 
системи управління якістю вищого медичного навчального закладу» для 
завідувачів кафедр; розроблено єдину систему моніторингу задоволеності 
споживачів за основними видами діяльності; проведено три семінари щодо 
організації проведення та навчально-методичного забезпечення освітнього 
процесу; із залученням студентського самоврядування та Ради молодих вчених 
академії розроблені форми оцінювання якості надання освітніх послуг; 
укомплектовано Альбом форм документів системи управління якістю (СУЯ), 
який містить понад 230 аркушів тощо. 

На думку керівника групи аудиторів, втілення системи управління якістю у 
НМАПО П. Л. Шупика відбулося: колективу академії вдалося продемонструвати 
яскраве системне удосконалення системи, яке помітно виділяє заклад на ринку 
освіти. 

Велика увага в академії приділялась удосконаленню внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти відповідно до 
вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015. На засіданнях вченої ради 
заступник голови вченої ради проректор з науково-педагогічної роботи професор 
Толстанов О. К. постійно інформував членів вченої ради про стан реалізації 
стандарту ISO 9001:2015 в НМАПО імені П. Л. Шупика і перспективи подальшого 
розвитку системи управління якістю освітньої, наукової та лікувальної діяльності 
в академії; діяв сектор моніторингу якості освіти, реорганізований у відділ якості 
діяльності (наказ від 22.09.2017 № 3120). За затвердженими графіком і 
програмою внутрішніх аудитів на 2017 рік (накази від 20.01.2017 № 288, 
24.10.2017 № 3645), Положення про внутрішній рейтинг регулярно проводився 
внутрішній аудит кафедр академії та оцінювався рейтинг кафедр за 137 
показниками у 7 номінаціях, результати якого затверджені рішенням вченої ради 
НМАПО імені П. Л. Шупика.  
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Для забезпечення належного функціонування та регулювання системи 
управління якістю внесено зміни до документів, які регулюють систему 
управління якістю (наказ від 23.11.2017 № 4210).  

У результаті аудиторської перевірки, проведеної у грудні 2017 року, було 
підтверджено, що система керування відповідає вимогам стандарту 
ISO 9001:2015. Система управління відповідно міжнародним вимогам постійно 
удосконалюється. З метою оцінювання якості діяльності у звітному періоді 
регулярно проводилось анкетування інтернів, молодих науковців з наступним 
аналізом отриманих результатів відділом якості діяльності. Розроблено єдину 
систему моніторингу задоволеності споживачів за основними видами діяльності: 
освітньою та медичною. Проводився щомісячний моніторинг виконання рішень, 
прийнятих вченою радою та ректоратом.  

З метою удосконалення якості діяльності для деканів факультетів, 
директорів навчально-наукових інститутів, завідувачів кафедр проведено 
позаплановий двотижневий цикл тематичного удосконалення «Удосконалення 
системи управління якістю вищого медичного навчального закладу» (16.05–
20.06.2017 р.). 

Прийнята концепція та розроблена програма інформатизації академії 
(наказ від 26.09.2017 № 3132). Для зменшення ризику втрати, дублювання та 
затримки руху документів введено електронне звітування (електронний 
документообіг) для відділів маркетингу та докторантури та наукової діяльності. 

Під керівництвом ректора в академії проводиться робота по підготовці 
наукових і науково-педагогічних кадрів з урахуванням резерву на заміщення 
керівних посад, зокрема, завідувачів кафедр. Здійснено перегляд та 
перезатвердження резерву на посаду завідувача на 12 кафедрах. Станом на 
31.12.2017 р. всі кафедри академії мають кадровий резерв.  

Для оперативного візуального інформування працівників та осіб, що 
навчаються, про діяльність та поточні новини НМАПО імені П. Л. Шупика 
функціонує постійно діючий інформаційний контент. Діє високотехнічне 
обладнання для аудіо- та відеотрансляції засідань та наукових форумів в холі 
учбово-лабораторного корпусу, в президії і на трибуні актової зали академії. 

З метою зміцнення виконавчої дисципліни, оперативного вирішення 
питань, спрямованих на виконання статутних завдань НМАПО імені 
П. Л. Шупика ректор делегував право підпису (затвердження) окремих видів 
документів першому проректору та проректорам (накази від 20.01.2017 
№№ 280–287, 21.03.2017 № 1169, 23.03.2017 № 1221, 30.08.2017 № 2681, 
03.10.2017 № 3274) та головному бухгалтеру (від 03.02.2017 № 485). З метою 
отримання послуг електронного цифрового підпису в Акредитованому центрі 
сертифікації ключів органів юстиції України призначено відповідальну особу, на 
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яку покладено обов’язки забезпечення електронного цифрового підпису в 
академії (наказ від 19.06.2017 № 2410). 

Відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання 
документів у державних органах та з метою приведення організації роботи з 
документами та їх збереження до вимог нормативних документів створено 
перевірочну комісію та проведено перевірку наявності печаток і штампів в 
структурних підрозділах академії (наказ від 08.12.2017 № 4530). 

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку в державному секторі, ст. 135 КЗпП України та з метою збереження 
матеріальних цінностей в НМАПО імені П. Л. Шупика визначені матеріально 
відповідальні осіби в структурних підрозділах академії. 

Юридичним відділом регулярно здійснюються перевірки стану правової 
роботи у структурних підрозділах академії, при цьому звертається увагу на 
наступні питання: стан дотримання законодавства про працю, виконання 
структурними підрозділами наказів з основної діяльності, локальних нормативних 
актів, дотримання вимог Інструкції з діловодства НМАПО імені П. Л. Шупика, 
дотримання чинного законодавства, що стосується їх діяльності. 

Впродовж звітного періоду НМАПО імені П. Л. Шупика та юридичні 
(фізичні) особи укладали договори про надання освітніх послуг, розроблені 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Типового договору про 
надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною 
(юридичною) особою, затвердженого постановою КМ України від 19 серпня 
2015 року № 634.  

У зв’язку зі збільшенням фактичних витрат на проведення циклів змінено 
вартість освітніх послуг при укладанні договорів для слухачів, які навчаються на 
умовах платних освітніх послуг, на циклах підготовки і перепідготовки 
молодших медичних та фармацевтичних кадрів; на циклах спеціалізації, тема-
тичного удосконалення, передатестаційної підготовки, інформації та стажування 
медичних і фармацевтичних кадрів (накази від 27.03.2017 № 1257, від 05.09.2017 
№ 2721, від 25.09.2017 № 3128, від 16.11.2017 № 4110, від 20.11.2017 № 4147).  

У зв’язку зі збільшенням фактичних витрат на підвищення кваліфікації в 
клінічній ординатурі та підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів в 
аспірантурі і докторантурі (громадян України) встановлено вартість освітньої 
послуги при укладанні договорів із розрахунку за один навчальний рік 
відповідно до спеціальності (наказ від 17.07.2017 № 2623).  

Встановлена вартість послуги з підвищення компетентності «Вступний 
іспит до аспірантури з англійської мови (рівень В2) (визначення рівня знань з 
англійської мови)».  

З метою зменшення фінансових ризиків у 2017 р. прийняте рішення не 
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змінювати вартість навчання для лікарів-інтернів, які навчаються на умовах 
платних освітніх послуг.  

У зв’язку із збільшенням фактичних витрат на утримання гуртожитків 
прийнято рішення про зміну вартості проживання за договором найму 
житлового приміщення, зміст наказу розміщено на офіційному веб-сайті, а також 
на дошці оголошень гуртожитків (наказ від 16.08.2017 № 2661). 

Продовжувалось започатковане у 2009 р. анонімне опитування лікарів-
інтернів і слухачів (по закінченню навчання та під час планових і позапланових 
перевірок діяльності кафедр) щодо фактів здирництва та хабарництва з 
наступним аналізом цієї інформації для прийняття заходів необхідного 
реагування. Деканами факультетів та директорами навчально-наукових інститутів 
постійно вживались заходи щодо створення надійних перешкод хабарництву 
серед науково-педагогічних працівників. 

Дисциплінарна практика здійснювалась у відповідності з нормами 
трудового законодавства України, регулярно проводились перевірки трудової 
дисципліни. Протягом звітного періоду підготовлено 5 наказів про притягнення 
до дисциплінарної відповідальності працівників академії. Прийнято участь у 
розгляді заяв та скарг, які потребували юридичного супроводу, та підготовлено 
30 відповідей на ці скарги. 

Впродовж звітного періоду в академії проводилась значна робота із 
залучення коштів до спеціального фонду. Джерелами надходжень були: освітні 
послуги – 57,1 млн. грн., господарська діяльність (за проживання у гуртожитках, 
оренду) – 14,3 млн. грн.; виконання науково-дослідних робіт на 
госпрозрахунковій основі – 0,9 млн. грн.; послуги з надання стоматологічної 
допомоги – 0,7 млн. грн.; безповоротна фінансова допомога по освіті – 
0,08 млн. грн.; добровільні пожертвування у стоматологічному практично-
навчальному медичному центрі – 0,3 млн. грн. Загальна сума коштів, що 
надійшли до спеціального фонду, складала 73,38 млн. грн. 

6.18. Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма 
підрозділами вищого навчального закладу штатно-фінансової дисципліни, 
організацію та здійснення контролю за навчальною діяльністю. 

На початку і безпосередньо перед закінченням навчання проводився 
моніторинг знань слухачів для отримання достовірної інформації щодо якості 
надання освітніх послуг. Керівництво академії, декани факультетів, директори 
навчально-наукових інститутів та завідувачі кафедр разом з навчальним відділом 
постійно здійснювали контроль за виконанням навчально-виробничого плану 
академії. Постійно контролювалось виконання нормативного педагогічного 
навантаження науково-педагогічних працівників. Підсумки проводились двічі на 
рік: у червні та грудні. 
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На виконання рішення вченої ради від 15.02.2017 р. щодо системного 
підвищення якості навчання в академії 20–23 червня 2017 року навчальний 
відділ організував та провів цикл семінарів для відповідальних за навчально-
методичну роботу кафедр, що стосувалися організації, проведення та навчально-
методичного забезпечення навчального процесу, у т. ч. презентувався Альбом 
форм як обов’язкова складова СУЯ, який містить усі форми документів для 
забезпечення освітньої діяльності (32 форми і понад 230 сторінок документів). 
Семінар прослухали всі відповідальні за навчально-методичну роботу кафедр та 
фахівці деканатів/навчально-наукових інститутів. 

Сектором з лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами 
розроблено анкету та проведено експертне опитування керівників клінічних баз 
НМАПО з метою оцінки кількісних і якісних показників надання освітніх послуг 
академією. Проанкетовано 261 керівник закладу та підрозділу закладу охорони 
здоров’я (задоволеність – 99,8%) і 3 274 пацієнти (задоволеність – 94,9%). 

Навчальним відділом розроблено анкети, організовано та проведено 
опитування керівників закладів охорони здоров’я, що відправляють своїх 
працівників на навчання у НМАПО імені П. Л. Шупика. Відповідно до 
рекомендацій стандарту ISO 9001:2015 був розроблений механізм зворотнього 
зв’язку для визначення рівня задоволеності замовників (кінцевих споживачів) за 
допомогою анкетування. Анкети надіслали 88 керівників, результати яких 
узагальнено та використано для удосконалення навчального процесу. 

За завданням ректора удосконалено організаційно-методичну систему 
моніторингу виконання навчально-виробничого плану: удосконалювалась база 
даних слухачів та інтернів, картка проходження циклу та форма щотижневого 
моніторингу, автоматизована система оперативного моніторингу, за участю 
працівників відділів інформаційного забезпечення та навчального, авто-
матизований пошук за критеріями, що надало можливість здійснювати 
щотижневий контроль виконання навчально-виробничого плану, оперативно 
вирішувати питання щодо необхідності організації додаткових циклів та 
забезпечення 100% виконання навчально-виробничого плану впродовж звітного 
періоду. Питання виконання навчально-виробничого плану постійно 
обговорювалося на семінарах з навчально-методичної роботи для відповідальних 
за навчально-методичну роботу кафедр та кураторів інтернів, на нарадах першого 
проректора з деканами факультетів і директорами навчально-наукових інститутів. 

Робота всіх структурних підрозділів регламентується положеннями, які 
розроблено відповідно до чинного законодавства. З метою правильного розмежу-
вання функціональних обов’язків проводився контроль дотримання існуючих і 
розробка нових посадових інструкцій для науково-педагогічних працівників 
(завідувача кафедри, професора, доцента, асистента, старшого викладача, 
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викладача) відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту». Накази з 
основної діяльності, адміністративно-господарських питань та з особового складу 
перевіряються на відповідність чинному законодавству та візуються юридичним 
відділом академії.  

Для уникнення ризиків з персоналом зменшувалось залучення до 
навчально-педагогічного процесу працівників за сумісництвом, з перевагою 
зарахування на умовах погодинної оплати праці (наказ від 26.12.2017 № 4770). 

6.19. Створення належних умов праці відповідно до вимог законо-
давства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про 
працю. 

Служба охорони праці академії безпосередньо підпорядкована ректору. 
У звітному періоді проводилася планова робота у відповідності з планом роботи 
НМАПО імені П. Л. Шупика з охорони праці на 2017 рік. 

Основними напрямками роботи служби охорони праці є навчання та 
атестація осіб, відповідальних за охорону праці; атестація робочих місць; 
визначення переліку робіт підвищеної небезпеки; забезпечення протипожежної 
безпеки; призначення відповідальних і проведення заходів щодо поліпшення 
стану охорони праці, протипожежної безпеки, санітарних і протиепідемічних 
умов у структурних підрозділах академії.  

Значна увага приділялась ректором питанням охорони праці. В академії діє 
комісія для атестації і переатестації робочих місць за умовами праці, робота на 
яких дає право на доплати до посадових окладів за шкідливі умови праці (наказ 
від 20.02.2017 від № 720), та комісія по розслідуванню нещасних випадків. З 
метою забезпечення необхідного рівня знань працівників, відповідальних за 
безпечну експлуатацію обладнання, осіб, які працюють на робочих місцях 
підвищеної небезпеки, і створення безпечних умов праці організовано 
комплексне навчання з охорони праці та атестація працівників, які працюють на 
ділянках підвищеної небезпеки (наказ від 11.01.2017 № 01 Агд). 

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про охорону праці» та з метою 
підвищення рівня охорони праці та протипожежної безпеки в академії розроблено 
Перелік питань для проведення позапланового інструктажу з охорони праці та 
протипожежної безпеки і Правила для проведення позапланового інструктажу з 
охорони праці та протипожежної безпеки, якими забезпечено всі структурні 
підрозділи академії. Проведено підготовчу роботу з керівниками структурних 
підрозділів щодо проведення навчання працівників підрозділів з питань пожежної 
безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, тренувальне заняття щодо дій 
працівників академії при виникненні надзвичайної ситуації. Керівним складом 
академії проведено навчання з питань охорони праці, електро- та пожежної 
безпеки, санітарного, гігієнічного забезпечення, надання першої допомоги 
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потерпілим при нещасних випадках. Керівниками структурних підрозділів 
академії проведено позаплановий інструктаж та внесено відповідні записи до 
журналу реєстрації інструктажів (наказ від 11.04.2017 № 08 Агд). Проведено 
позапланову атестацію робочих місць за умовами праці. 

З метою створення безпечних умов праці, підвищення відповідальності 
працівників при експлуатації енергетичного (електрогосподарства, теплового 
господарства, електричних, теплових та водопровідних мереж), газового 
господарства, посилення заходів протипожежної безпеки, у відповідності до 
Правил техніки безпеки тепловикористовуючих установок та теплових мереж, 
Правил безпеки систем газопостачання України, призначено відповідальних за 
безпечну експлуатацію енергетичного, газового господарства та пожежну 
безпеку в академії (наказ від 11.04.2017 № 03 Агд). Розроблено та затверджено 
Інструкцію про встановлення протипожежного режиму в НМАПО імені 
П. Л. Шупика (наказ від 31.01.2017 № 394). 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та з метою 
попередження професійних захворювань затверджено Положення про порядок 
проходження медичних оглядів працівниками певних категорій НМАПО імені 
П. Л. Шупика, складено відповідні списки, забезпечено організацію 
проходження медичних оглядів працівниками певних категорій академії (наказ 
від 11.01.2017 № 02 Агд). 

На виконання ст. 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та 
зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого пливу на здоров’я 
населення» заборонено куріння в усіх приміщеннях, крім спеціально відведених 
для цього місць. 

В результаті політики, спрямованої на профілактику травматизму та 
професійних захворювань, забезпечення енерго- та пожежної безпеки, в академії 
у звітному періоді пожеж і випадків виробничого травматизму серед працівників 
та осіб, які навчаються, не було. Проведено розслідування 9 нещасних випадків 
невиробничого характеру. 

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Положення про 
єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого Постановою КМ 
України від 09.01.2014 № 11, Порядку проведення евакуації у разі загрози 
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, затвердженого Постановою КМ України від 30.10.2013 № 841, та з 
метою оперативного реагування і захисту працівників академії від надзвичайних 
ситуацій діяли комісії: з питань надзвичайних ситуацій та з питань евакуації 
НМАПО імені П. Л. Шупика, затверджено склад та чисельність формувань 
цивільного захисту, штаб цивільного захисту реорганізовано у відділ цивільного 
захисту (наказ від 20.12.2017 № 4688). За організацію та здійснення заходів 
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цивільного захисту в академії відповідає ректор Вороненко Ю. В., а в разі його 
відсутності – перший проректор Вдовиченко Ю. П. (наказ від 04.03.2014 № 777). 
Діяльність посадових осіб та комісій регламентується Положенням про 
цивільний захист НМАПО імені П. Л. Шупика та Положенням про комісію з 
питань надзвичайних ситуацій НМАПО імені П. Л. Шупика. 

З метою організації навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях 
утворено навчальні групи з підготовки працівників структурних підрозділів до дій 
у надзвичайних ситуаціях (наказ від 16.02.2017 № 666). У звітному періоді в 
академії було проведене 25.04.2017 р. комплексне об’єктове тренування з питань 
цивільного захисту за темою «Дії органів управління та працівників формувань 
цивільного захисту академії при організації і здійсненні заходів цивільного 
захисту у разі загрози виникнення або виникненні надзвиайних ситуацій 
природного характеру» (наказ від 25.03.2017 № 1079). В ході тренування були 
практично відпрацьовані питання оповіщення та евакуації працівників до 
найпростішого укриття, обладнаного в актовому залі учбово-лабораторного 
корпусу. Проводяться вступні інструктажі з питань цивільного захисту та проти-
пожежної безпеки при прийнятті на роботу до академії, розроблено теоретичні 
матеріалі з питань цивільного захисту, які розміщено на інформаційній сторінці 
штабу цивільного захисту офіційного веб-сайту НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Відповідно до рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика від 
15.03.2017 р. (протокол № 3), наказу від 20.03.2017 № 1149 «Про реорганізацію 
науково-дослідних підрозділів», ст. 49 КЗпП України та у зв’язку зі скороченням 
чисельності та штату працівників ЦНДЛ всім працівниками ЦНДЛ 
запропоновано іншу роботу, яка відповідала їх професії, спеціальності та 
кваліфікації, а у разі відсутності такої запропоновано іншу наявну роботу (наказ 
від 21.03.2017 № 1159). 

6.20. Забезпечення своєчасності проведення розрахунків з юридич-
ними та фізичними особами. 

У 2017 році всі розрахунки з юридичними та фізичними особами проведені 
своєчасно в повному обсязі, на підставі належним чином оформлених первинних 
документів, в т. ч. договорів, укладених із дотриманням вимог чинного 
законодавства. Заборгованість по соціально-захищеним статтям (оплата праці, 
стипендіальне забезпечення, оплата енергоносіїв та комунальних послуг), а 
також заборгованість за поставлені товари та надані послуги, відсутня. 

6.21. Забезпечення цільового та ефективного використання коштів 
державного бюджету. 

З метою ефективного використання фінансових ресурсів в академії 
продовжують працювати: комісія по визначенню потреб та розподілу 
обладнання, техніки та апаратури для забезпечення навчальної, наукової, 
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лікувально-діагностичної та організаційної діяльності структурних підрозділів 
академії; постійно діючі комісії: для прийняття, передачі та модернізації 
основних засобів; для списання основних засобів, по інвентаризації грошових 
коштів і документів, розрахунків з дебіторами і кредиторами; для оцінки 
нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна (накази від 31.01.2017 
№№ 392, 393, від 28.02.2017 №№ 821, 822, від 31.10.2017 №№ 3749, 3750, від 
29.12.2017 №№ 4808, 4809). Для здійснення ефективного використання коштів 
щомісяця переглядається та затверджується план закупівель товарів, робіт і 
послуг разом по всіх бюджетних програмах. На всі закупівлі укладаються 
договори. З метою забезпечення ефективності функціонування державних закупі-
вель, створення конкурентного середовища у цій сфері відповідно до Закону 
України «Про запобігання корупції», для забезпечення прозорості та відкритості 
при здійсненні державних закупівель на придбання товарів, робіт та послуг діє 
Положення про застосування електронних державних закупівель у НМАПО 
імені П. Л. Шупика через систему ProZorro, затверджено Порядок підготовки 
плану закупівель товарів, робіт і послуг у НМАПО імені П. Л. Шупика (накази 
від 16.03.2017 № 1105, від 12.06.2017 № 2305, від 05.07.2017 № 2580).  

Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879  
(із змінами) та з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку 
шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна в академії проводиться 
інвентаризація основних засобів, інших необоротних активів та матеріальних 
запасів, що знаходяться на матеріально-відповідальному зберіганні в 
структурних підрозділах, дорогоцінних металів і виробів з них, для чого 
створена інвентаризаційна комісія (наказ від 21.09.2017 № 3111).  

Протягом звітного періоду академія мала стійкий фінансовий стан, чому 
сприяло своєчасне надходження бюджетного фінансування і постійне зростання 
обсягів платних послуг і госпрозрахункової діяльності та, відповідно, збільшення 
прибуткової частини спеціального фонду. Надходження коштів до спеціального 
фонду за цей період склало 73,4 млн. грн., з них за надані послуги – 65,1 млн. 
грн., авансові платежі за послуги, що будуть надані в 2018 році – 8,0 млн. грн.; 
благодійні – 0,3 млн. грн. За рахунок коштів спеціального фонду придбано 
168 одиниць комп’ютерної техніки на суму 1022,5 тис. грн.; 10 мультимедійних 
проекторів на суму 109,2 тис. грн.; медичного обладнання на суму 1067,1 тис. 
грн.; манекенів та тренажерів для симуляційного центру на суму 
5 458,3 тис. грн.; навчально-побутових меблів та інвентарю на суму 
1043,2 тис. грн., поповнено бібліотечний фонд академії на суму 34,1 тис. грн. 

Впродовж звітного періоду проводився моніторинг витрат кафедрами 
коштів спеціального фонду з метою їх ефективного використання. В межах 
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власних надходжень коштів по спеціальному фонду проводилась закупівля 
техніки, предметів, матеріалів, виплата премій та надбавок. 

6.22. Своєчасне та у повному обсязі виконання вищим навчальним 
закладом зобов'язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного 
фонду України, державними соціальними фондами. 

Протягом звітного періоду академія своєчасно проводила розрахунки з 
банком та з організаціями на підставі укладених договорів. Зобов’язання зі 
сплати податків, внесків, обов’язкових платежів до бюджету у звітному періоді 
виконано повністю.  

Простроченої заборгованості по платежах до Пенсійного фонду не було. 
Виплата заробітної плати здійснювалась через платіжні картки Приватбанку.  

Бухгалтерські та статистичні звіти, усі необхідні відомості про роботу 
академії Міністерству охорони здоров’я України та органам державної 
статистики протягом звітного року надавалися своєчасно. 

Усі валютні операції проводились у відповідності з чинним законо-
давством через «Укрексимбанк», порушень у звітному періоді не було. 

За ініціативи ректора була утворена і працює постійно діюча комісія вченої 
ради НМАПО імені П. Л. Шупика з фінансово-економічної та господарської 
діяльності (затверджена рішенням вченої ради від 12.10.2016 № 10).  

6.23. Виконання кошторису доходів і видатків вищого навчального 
закладу, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за 
спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги. 

Кошти бюджетного фінансування протягом звітного періоду витрачалися у 
відповідності з річними кошторисами, затвердженими Міністерством охорони 
здоров’я України. Оплата праці здійснювалась за затвердженими штатними 
розписами у строки, передбачені колективним договором. За 2017 рік було 
виплачено 128,7 млн. грн. на оплату праці, 11,5 млн. грн. – на виплату стипендій 
аспірантам та клінічним ординаторам. Загальна сума витрачених бюджетних 
коштів за звітний період складала 203,4 млн. грн. 

Станом на 31.12.2017 р. заборгованості працівникам академії по заробітній 
платі та з соціальних виплатах не було. 

Проводились заходи щодо економного використання газу, води, електро-
енергії в будівлях академії, поліпшення санітарного стану гуртожитків. Діяла 
система контролю за використанням комп’ютерів та контролю за використанням 
мережі Інтернет на робочих місцях.  

6.24. Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання 
проявам корупційних правопорушень у вищому навчальному закладі. 

Відповідно до Державної програми щодо реалізації засад державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–
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2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 
№ 265, Закону України «Про запобігання корупції» та з метою оцінювання 
ризиків щодо можливих корупційних проявів відділом кадрів спільно з 
юридичним відділом розроблено та впроваджено Анкету з оцінювання наявності 
можливих корупційних проявів у НМАПО імені П. Л. Шупика (наказ від 
20.11.2017 № 4148), яка широко використовується для анонімного анкетування 
всіх категорій особового складу академії.  

21.10.2017 р. відбулася зустріч студентського самоврядування академії з 

народними депутатами Мустафою Наємом та Сергієм Лещенком щодо питань 

запобігання корупції в закладах вищої освіти. 

На офіційному сайті академії у розділі «Корисна інформація» розміщено 

посилання «Запобігання корупції», де надано Положення про уповноважену 

особу з питань запобігання та виявлення корупції в НМАПО імені П. Л. Шупика 

і контакти уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 

Діє телефон довіри - 205-49-09. 

6.25. Подання на затвердження Міністерству річного кошторису 

доходів і видатків вищого навчального закладу. 

Кошториси доходів і видатків НМАПО імені П. Л. Шупика у 2017 році 

були затверджені у такому порядку.  

Кошториси на перший квартал 2017 року по бюджетних програмах 

КПКВК-2301080, КПКВК-2301170 затверджені 11.01.2017, по КПКВК-2301200 – 

12.01.2017, по бюджетній програмі КПКВК-2301020 – 17.01.2017.  

Кошториси по бюджетних програмах КПКВК-2301080, КПКВК-2301170, 

КПКВК-2301020, КПКВК-2301200 були затверджені 13.02.2017. 

6.26. Подання Міністерству щороку до 01 березня, а також на його 

вимогу звіту про результати виконання умов контракту та дотримання 

вищим навчальним закладом вимог законодавства, стандартів вищої освіти. 

Звіт про результати виконання умов контракту та дотримання вищим 

навчальним закладом вимог законодавства, стандартів вищої освіти подається 

своєчасно. 

6.27. Щорічне звітування перед вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування вищого навчального закладу про результати 

своєї роботи, зокрема про виконання колективного договору. 

17 січня 2018 року ректор звітував перед конференцією трудового 

колективу НМАПО імені П. Л. Шупика (на спільному засіданні з вченою радою) 

про результати своєї роботи, виконання колективного умов договору та 

комплексного плану роботи академії у 2017 році. 
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6.28. Розвиток студентського спорту. 

За ініціативи студентського самоврядування та сприяння ректора у березні 

2017 року відкрито спортивний зал у приміщенні гуртожитку № 4, проводилась 

його комплектація тренажерами. 

Організовано і проведено турнір серед іноземців, членів студентського 

самоврядування та працівників академії на кубок НМАПО імені П. Л. Шупика з 

настільного тенісу (08.12.2017), сформовано футбольну команду (21.01.2017). У 

грудні 2017 р. команда академії зайняла І місце у першому командному 

чемпіонаті з шахів серед закладів вищої медичної освіти України (26–

27.01.2017), затверджено Положення про проведення чемпіонату з шахів серед 

вищих навчальних медичних закладів України (наказ від 19.01.2017 № 262). 

Клінічний ординатор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної 

допомоги Олена Горобко була співорганізатором та брала участь в оздоровчому 

напівмарафоні м. Києва (09.04.2017). 
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