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ПРО ВИКОНАННЯ УМОВ 

КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА 

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНУ РОБОТИ 

З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ 

НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ 
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Виклики 2020

Зменшене 
державне 

фінансування

Скорочення посад за 
загальним фондом

COVID-19
Зменшення попиту 

на навчання

Хаос у БПР
Поява безлічі 

неакредитованих 
провайдерів

Зміна законодавства 
щодо оренди

Проблеми з клінічними 
базами кафедр
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Головні підсумки  2020

Академія 
мінімізувала 

виклики 
і виконала
всі основні 

планові 

освітні і 
наукові 
завдання

Створена Стратегія 

розвитку 

на 2021-2025 рр: 

Національний 

університет 

охорони здоров’я 

України 

імені П.Л. Шупика
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КОНЦЕПЦІЯ ЗВІТУ

2020 STRATEGIC DIRECTION

Протидія викликам року

Ключові тренди та продукти Академії

Ризики та потенціал для покращення

Ресурсне та управлінське

забезпечення

Перспективи розвитку закладу нового

типу
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Інформаційні технології

Педагогічні технології

Магістратура та PhD

ОСВІТА 

В 

УМОВАХ 

ПАНДЕМІ

Ї

2020 STRATEGIC DIRECTION
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Ризики та реакції на COVID-19

Ризики

Зменшення попиту 
на навчання

Розлад управління 
процесами через 

карантин

Захворюваність 
персоналу

Реакції
Повний перехід на 
дистанційну освіту 
та зміна контенту

Функціонування вченої 
ради, ректорату та 

кафедр у 
дистанційному форматі

Протиепідемічна 
робота у приміщен-

нях корпусів, 
гуртожитків і кафедр 
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Інформаційні 
технології під 
час карантину
 Максимальне сприяння та лояльність під час 

електронної реєстрації та зарахування на навчальний 
цикл 

 2405 слухачів
 Вибір оптимальної для кожної кафедри платформи

дистанційного навчання: Zoom, Skype, YouTube тощо

 Надання інструкцій та допомоги слухачам щодо 
користування обраними засобами комунікації під час 
занять

 Надання віддаленого доступу до навчальних 
матеріалів кафедр

 Впровадження дистанційного тестування знань 
слухачів

 Забезпечення постійного зворотного зв’язку та аналіз 
інформації щодо рівня задоволеності слухачів 
наданими освітніми послугами



8© 2020 All rights reserved

Інформаційні платформи 
для підтримки 
дистанційного навчання 

61 кафедра

ZOOM AnyDeskSli.do

Google 
class

Skype Youtube

Viber Ilias
Сisco
Webex

Google
Meeting

Google
form Scape Tyto Care

Moodle

Mentimeter
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Нові педагогічні 
технології 
дистанційного 
навчання Навчання у співробітництві

 Технології кооперативного 
навчання

 Групові конференції з 
дискусіями

 Інтерактивні відео лекції
 Дистанційне тестування
 Проблемні лекції з розбором

клінічних випадків
 Конференції - вебінари
 Дистанційні тематичні

семінари з дискусіями
 Техніка 3-хвилинної паузи
 Техніка сигналу рукою
 Брейнстормінг
 Майстер-класи
 Робота в малих групах

 Онлайн-лекції на платформі
Youtube з демонстрацією
практичних навиків і 
розбором клінічних випадків
з можливістю повторного 
перегляду

 Захист мультимедійних
презентацій з клінічними
випадками

 Рольові ігри
 Імітаційні вправи
 Індивідуальні тренінги
 Діалогові технології
 Навчальні дискусії
 Проблемні ситуації
 Аналіз помилок
 Аудіовізуальні методи

навчання
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Нові організаційні 
інтернет-проєкти для 
забезпечення 
ефективності 
підготовки фахівців

 32 кафедри

 Створення окремого 
кафедрального 
відеочату

 Професійна школа у 
режимі онлайн-
трансляції 

 Навчально-просвіт-
ницька діяльність на 
сторінці кафедри в 
Facebook

 Телемедичний сервіс
дистанційних
консультацій

 Телеграм-канал
 Щотижневе видання

електронного бюлетеня
 Мультиканальна

система професійного 
розвитку 
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 26 кафедр

 55 циклів

 1 030 
слухачів

Нові 
цикли 

ТУ

 42 кафедри

 83 цикли

 7 424 слухача

Унесено
зміни до
існуючи
х циклів

ТУ

Цикли ТУ, пов’язані 
з пандемією 
COVID-19

 Мультидисцип-
лінарний підхід до 
діагностики, 
лікування та 
профілактики
коронавірусної
хвороби (COVID-19)
 Забезпечення
санітарно-
протиепідемічного
благополуччя в 
закладах освіти
 Основи
біобезпеки і 
біозахисту у                        
мікробіологічних
лабораторіях
 Сучасні підходи
до лікування та 
профілактики
COVID19
 COVID-19 та нирки

 COVID-19 в Україні
організація
проведення заходів
з діагностики, 
лікування та 
профілактики
 Геморагічний
синдром в практиці
сімейного лікаря
 Розширена
підтримка життя –
ALS: ACLS, APLS, 
ATLS
 Готовність лікарні
до НС за індексом
безпечності згідно з 
критеріями ВООЗ
 Дослідження
функції зовнішнього
дихання
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Нові освітні заходи, що 
пов’язані із тематикою 
пандемії COVID-19

 35 кафедр

 105 заходів

 93 607 лікарів

Майстер-класи
Науково-практичні

конференції
Дистанційні цикли з 

актуальних питань
COVID-19

Онлайн семінари
Міжнародний on-line

конгрес «Пандемія
STOP!» 

Тренінги з лікарями 
КНП 
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Вступ до інтернатури: 
від ризиків – до 
можливостей 

2020 STRATEGIC DIRECTION

Упроваджено нову модель 
зарахування інтернів:
• електронна черга
• гнучкий вибір спеціальності
• нагадування про подачу 

документів
• контроль причин неявки вступників
• консультативна допомога 

телефоном, електронною поштою 
та у соціальних мережах

+23,4%

Зараховано 

на 131 

інтерна 

контрактної 

форми 

більше
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Інформаційні 
технології в процесах 
управління

2020 STRATEGIC DIRECTION

 системи управління навчанням (Moodle та Illias)

 системи електронного документообігу (з наукової, 

міжнародної та лікувально-діагностичної роботи)

 інформатизація технологічних процесів (репозитарій, 

технологія «тонкий клієнт», технологія віддаленого проведення практичних занять, 

технологія Інтранету та Екстранету)

 технології гібридного проведення вчених рад, 

ректорату, постійно діючих комісій вченої ради

 технології трансдисциплінарного представлення 

знань (багатовимірна модель знань з ішемічної хвороби серця, трансдисциплінарна

модель «COVID – 19» тощо)

 технології метаперенесення знань
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Визначна подія 
року: впровадження 
підготовки магістрів

Спеціальність/код
Ліцензійний 

обсяг (осіб)

Навчається

(осіб)

226 Фармація, промислова 

фармація 30 27

281 Публічне управління та 

адміністрування 100 91

221 Стоматологія У ПЕРСПЕКТИВІ

- створено відділ 

магістратури

- розроблено 16 Положень
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23 743

3 406

3 129

1 554

513

402

282

259

2

ТУ  

Інтернатура  

Спеціалізація 

Стажування  

Мол.спец.

Аспірантура

ПАЦ  

Клін.ордин.

Докторантура

Структура освітніх послуг 2020

Слухачів









!

33 417 осіб



32 % -

контракт

у т. ч. 4 іноземця

у т. ч. 242 іноземця + 15% 
порівняно із 2019 



67 кафедр 

повністю 

виконали план;

14 кафедр -

на 90-99% 
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Цикли тематичного 
вдосконалення 
у 2020 році

+ 62% 
порівняно із 2019 

1 436 проведено 

всього 

тижневиху т. ч. 8%  

80% з елементами ДН
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Дохід від освітніх послуг

2020(спецфонд, млн 

грн)
27,4

Інтернатура
26,8

Спеціалізація

5,8 Стажування

13,5 Тематичне удосконалення

(2019: 5,7 млн)

0,5

ПАЦ

3,0Аспірантура

17,7
Іноземці

0,5 Магістратура
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402

річний 

контингент

144
денна

Аспірантура 2020

137
заочна

121
вечірня

у т. ч. 369 за 

новими 

програмами

+23
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Акредитація НАЗЯВО 
України програм 
підготовки PhDНаціональним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти (НАЗЯВО) проведено 
акредитацію освітньо-наукових програм

"Медицина" за спеціальністю 222 
Медицина

"Педіатрія" за спеціальністю 228 
Педіатрія 

"Стоматологія" за спеціальністю 
221 Стоматологія 
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Розширення 

діяльності

2020 STRATEGIC DIRECTION

у т. ч. іноземці та особи без 

громадянства

PhD
ліцензія

420 осіб

222 Медицина

50 осіб

221 Стоматологія
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КОНФЕРЕНЦІЇ, 

КОНГРЕСИ, 

СИМПОЗІУМИ

2020 STRATEGIC DIRECTION

організатор 

40

співорганізатор

94 +22
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СИМУЛЯЦІЙНІ

ТРЕНІНГИ

2020 STRATEGIC DIRECTION

ЦЕНТР СИМУЛЯЦІЙНИХ 

МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 

• 24 осіб/день
Пропускна здатність за 
звичайних умов

• 12 осіб/день
Пропускна здатність за 
умов карантину

• 11
Відпрацьовувалось 
практичних навиків

• 4Предметних напрямків

• 155Проведено занять

• 754Відвідувань інтернами

• 30Відвідувань слухачами
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відвідувачів сайту 

(2020)

429 тис.

країни, в т.ч.
США (6,2 тис.)

Росія (1,8 тис.)

Німеччина 

(1,7 тис.)

Польща (1,3 тис.)

Велика Британія 

(1,0 тис.)

162

з мобільних 

пристроїв

60,4% 

44,5 тис. –

електронна реєстрація

19,2 тис. – інформація 

щодо COVID-19

18,8 тис. – перелік навч. 

циклів за спеціальностями

Академія в Інтернеті: веб-сайт

ТЕМИ
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підписників Facebook

15,9 тис.

членів Клубу 

випускників 

НМАПО

2 тис.
переглядів 

повідомлень 

щомісяця

201 тис. 

щоденне інформування 

про події через канал 

у Youtube, соц. мережі

Перші серед медичних ЗВО

у Facebook

Кожен 10-й 

відвідувач сайту 

– із соціальних 

мереж
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Інновації

Рейтинги

Публікації

НАУКА

2020 STRATEGIC DIRECTION
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Науково-дослідні роботи  
2020

Загальний фонд

Спецфонд

Ініціативно-пошукові

28

7

107

72

5,5 млн грн

0,3 млн грн

5,8 
млн 

грн
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31
стаття

у Scopus 

& WoS



якість 

наукової 

діяль-

ності

Якість наукової продукції, 
профінансованої державою, 2020

7 нових 

конкурсни

х тем НДР 

на 5,5
млн грн
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к. стоматології: Електрохірургічний мікроінструмент для 

біполярного високочастотного зварювання передніх та глибоких відділів 

слизової оболонки та м'яких тканин порожнини рота

Електрохірургічний затискач для біполярного високочастотного зварювання 

слизової оболонки та м'яких тканин в задніх та бічних відділах порожнини рота

к. хірургії і проктології: Пристрій для 
зближення країв рани під час її склеювання
Спосіб ендоскопічного лікування виразкових 
гастродуоденальних кровотеч

к. урології: Спосіб контактної ретроградної 
уретеролітотрипсії конкрементів проксимального 
відділу сечоводу

к. хірургії серця та магістральних 
судин: Спосіб неінвазивної диференціальної 
діагностики пухлин серця за допомогою DWI 
послідовності, отриманої при проведенні МРТ

к. терапевтичної стоматології: Спосіб 
ранньої діагностики ерозії зубів на тлі захворювань 
тканин пародонта у осіб молодого віку

Патенти на винахід  2020
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Інноваційна діяльність  2020                                                                                                 

Метаперенесення
знань

Персоналізація 
навчання

Трансдисципліна
рне навчання

Онтологія 
медичних знань

стереоліто-
графічні 
моделі

моделювання 
процесів за 

допомогою 3D-
принтерів

методи 
організації 

надання 
медичної 
допомогиприлади 

та 
пристрої
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Міжнародні наукометричні бази 
Scopus та Web of Science 2020

161
!

стаття у

Scopus

94
!

статті у 

WoS

26
!

місце 

серед ЗВО 

України за 

SciVerse

Scopus
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h-інд. 

Google 

Scholar

107

20

h-інд. 

Web of 

Science

31

h-інд. 
Scopus

Індекси Хірша за даними Web of 
Science, Scopus та Google Scholar
2020
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11 Докторські

у т. ч. НМАПО

Кандидатські

у т. ч. НМАПО

45

6

17

Спеціалізовані вчені ради 
при НМАПО імені П. Л. Шупика  
2020

спецрад 

11

17
спеціаль-

ностей

PhD 4
17

разових 

спецрад
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Діагностика

Лікування

КЛІНІЧНА 

МЕДИЦИНА

2020 STRATEGIC DIRECTION
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МОЗ України

58

ДОЗ Київської МДА

21

ДОЗ Київської ОДА

6

Науково-педагогічні

працівники - експерти
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МОЗ України залучені фахівці 
із подолання пандемії COVID-

19

Проф. Бекетова Г. В.

Проф. Чернишова Л. І. 

Доц. Лапій Ф. І.

члени Оперативного штабу МОЗ із 
реагування на ситуацію з поширення 
інфекційних хвороб, яким можна 
запобігти шляхом вакцинації

• у складі Національної технічної групи 
експертів з питань імунопрофілактики
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Інфекційних хвороб

Анестезіології та 
інтенсивної терапії

Сімейної медицини 
та амбулаторно-
поліклінічної 
допомоги

Загальної ті 
невідкладної 
хірургії

тощо

Надання кафедрами 
медичної  допомоги 
пацієнтам із  
коронавірусною інфекцією 

Проліковано у 

стаціонарі 1385

Проконсультовано

4503
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Клінічні бази  2020

Збільшення за 
рахунок приватних 
закладів охорони 
здоров’я: 

Всього 231 
база,

із яких 94 або    

40% - приватні
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Просвітня робота серед 
населення

виступи перед населенням 

302 школи для 

населення 

86

виступи на радіо

299

виступи у 

друкованих 

ЗМІ 
345

виготовлення 

листівок 

63

виступи на ТV 

557
веб-портал

82

 у 2 рази

 у 2 рази
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Закони України -

Постанови КМ України -

Накази МОЗ України -

ПРОЄКТИ 

НОРМАТИВНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КЛІНІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ

2020 STRATEGIC DIRECTION

3
5
1
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Міжнародна діяльність

Маркетинг

Робота зі стейкхолдерами

ЗОВНІШНІ 

ЗВ’ЯЗКИ

2020 STRATEGIC DIRECTION
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02

Міжнародна діяльність

295 
разів науковці взяли 

участь у заходах за 

кордоном

стажувань за 

кордоном 

20

міжнародних програм у 

сфері науки та освіти за 

участю кафедр

40

закордонні установи 

та організації, з якими 

є діючі угоди

53

01

04

03
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Плани розширення діяльності

2020 STRATEGIC DIRECTION

Міжнародна акредитація PhD-програм

ORPHEUS (Європа)

2020 р. Академія приєдналася до 
Меморандуму про створення та розвиток 
Всеукраїнської мережі з визнання іноземних 
освітніх кваліфікацій (МОН, ENIC Ukraine)
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• результати реалізації 

міжнародного проєкту

з фізичної та реабілітаційної 

медицини (Україна, Литва, 

Латвія, НАТО) презентовані 

на щорічному форумі 2020:

American Council for CME

• участь Академії у 2 вебінарах

Комітету з питань біоетики 

Ради Європи (DH-BIO) щодо 

реагування на пандемію 

COVID-19

Підвищення репутаційного 

рейтингу Академії  2020
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Стажисти4Аспіранти

Клінічні 

ординатори

Навчання іноземців 

протягом 2020 року
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Кадровий потенціал

Підвищення кваліфікації

КАДРИ

2020 STRATEGIC DIRECTION
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Кадрова динаміка 
(посади та фізичні особи: 
2019…2020)

510,8
336,3

666 682

486,2

345,5

693 649

2019 посади 2020 посади 2019 осіб 2020 осіб

Адмін.

НПП

681,8

997,0

1359 1331
- 315,2 посад 

– 44

+16 

- 28 осіб
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240 Доценти

183 Професори

367 кандидати 

наук

233 Доктори наук

62 НПП без наукового ступеня 

1331 Усього 682 НПП

Склад працівників 
НМАПО імені П. Л. Шупика
на 31.12.2020 
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Підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних 
працівників кафедр

За кордоном

За спеціальністю

З педагогіки

З медичної 

інформатики

З іноземної мови

174

51

66

70

126
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Загальний фонд

Спеціальний фонд

Витрати

ФІНАНСИ

2020 STRATEGIC DIRECTION
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Загальний
фонд

Спецфонд

133 млн

- 23,4 млн

113 млн

+5 млн

Фінансування діяльності 

академії у 2020 р.

246 млн грн

- 18,4 млн грн 

у порівнянні з 2019 р.
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Заг. 
фонд

Спец. 
фонд

91%
зарплата, 
стипендії

5%
комунальні 
послуги

4% 
ремонти, 

матеріали 

та 

обладнання

Напрями витрат коштів у 
2020 р.

2
4
6
 м

л
н

 г
р

н
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1) Комунальні 

послуги

2) Ремонти

Процедур 

закупівель

276

28 426 
тис. грн

Процедури торгів та закупівель: 
2020 17 863 

тис. грн

3 060 

тис. грн

3) Мед. 

призначення

1 380 

тис. грн

+6%

+32%

4) Закупівлі проти 

COVID-19

292 

тис. грн



54© 2020 All rights reserved

Безперервне 
забезпечення та 
підтримка 
протиепідемічних 
заходів у НМАПО ім. 
П.Л.Шупика:

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА

ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ

НА 292 ТИС.ГРНВсе ж 76 працівників захворіло 

на COVID-19 у 2020 році

Жодних тяжких втрат!
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Соціальні заходи та зарплата у 2020

зарплата, 

надбавки та 

доплати

премії

середньо-

місячна 

зарплата

зарплата НПП

199,4
млн грн

7,5
млн грн

+5,5%

+15,5%

Рівень інфляції у 2020 р. = 5,0%

57 кафедр !
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Доплати - COVID-19

2020 STRATEGIC DIRECTION

Відкрито 
окрему 

бюджетну 
програму

СПНМЦ

Клініка 
репродук-

тивних
технологій 

УДІР

Лікарям –
70% 

Медичним 
сестрам –

50%

Молодшому 
медичному 
персоналу -

25 %

380,7 
тис. грн
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Національна
медична академія

післядипломної
освіти

імені П.Л.  Шупика

Національний
університет

охорони здоров’я  
України

імені П.Л.  Шупика

Історична 
подія: зміна 
типу та 
найменування
закладу освіти
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 Розширення освітніх функцій закладу вищої медичної освіти 

 Зростання якості освіти без втрати функцій ПДО і БПР, які 

передбачені законодавством для університетів

 Членство у міжнародних університетських організаціях та 

розширення міжуніверситетської співпраці й мобільності 

персоналу та суб’єктів навчання

 Залучення нових партнерів та інвесторів в Україні та 

закордоном завдяки посиленню привабливості

 Мінімізація організаційних та фінансових ризиків при 

можливих структурних змінах у системі післядипломної 

освіти

Основні перспективи розвитку 

Національного університету 

охорони здоров’я України імені П.Л. 

Шупика



59© 2020 All rights reserved

Д Я К У Ю  В С І М  

З А  С П І Л Ь Н У  

Р О Б О Т У

Т А  У В А Г У !


