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            Міністру охорони здоров’я України 

               Богатирьовій Р.В. 

 

 

 

  Вельмишановна Раїсо Василівно! 

 

Надсилаю звіт про виконання умов Контракту (п. 3) ректора Одеського 

національного медичного університету за 2013 рік. 

Додатки:   1. Звіт про виконання умов Контракту ректором ОНМедУ 

(п.3) у 2013 році - на  33 аркушах. 

   2. Додаток про виховну та культурно-масову роботу – на 20 

аркушах. 

 

 З повагою 

 

ректор        В. Запорожан 
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ЗВІТ 

про виконання умов Контракту ректора 

Одеського національного медичного університету (розділ 3) 

у  2013 році 

 

3. На період чинності  Контракту,  ректор Одеського національного медич-

ного університету, академік НАМН України, професор  Запорожан Валерій 

Миколайович продовжив забезпечення: 

 
3.1. Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості 

 освіти, підготовку фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня згідно  

з  ліцензіями Державної акредитаційної комісії. 

 

У 2013 році студенти 19 медичних навчальних закладів, у тому числі і  

ОНМедУ, прослухали в режимі on-line  відкриті лекції Міністра охорони  

здоров’я України Раїси Богатирьової.  Такий формат спілкування з широ- 

кою аудиторією надає можливість залучення якомога більшої кількості  

партнерів для проведення реформи охорони здоров'я. Ректор відзначив,   

що  спілкування з Міністром охорони здоров'я   дуже корисне, адже  кожен з  

присутніх: студентів, ординаторів, інтернів, магістрів, викладачів, лікарів от- 

римав конкретне уявлення про те, з чим доведеться  стикатися у своїй  

професійній діяльності. 

       У 2013 р. Запорожан В.М.  провів ряд засідань Вченої ради Університету,  

де розглядалися вагомі питання: 

 - бібліотека університету, як центр навчальної, наукової, культурно- 

просвятницької та виховної роботи; 

 - заходи щодо підвищення рівня опанування іноземних мов студентами та  

викладацьким складом університету; 

 - результати та перспективи роботи медичного коледжу; 

- перші кроки підготовки бакалаврів з практичної психології та соціальної 

допомоги; 

- підсумки складання ліцензійного іспиту «Крок-1», «Крок-2», «Крок-3» 

та заходи щодо покращення якості підготовки студентів, інтернів; 
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- готовність до Державної атестації випускників та підсумки Державних 

випускних іспитів; 

- про стратегічну Концепцію з інформаційної модернізації університету 

на 2013 – 2015 р.р.; 

- підсумки роботи університету щодо прийому студентів на 1-й курс; 

- про готовність університету до заключного етапу ліцензування спеціа-

льностей та акредитації університету; 

- підсумки наукової діяльності та підготовки науково-педагогічних кадрів 

в університеті тощо. 

 12 березня 2013 р. у зв'язку зі 150-річчям з Дня народження видатного 

 вченого, першого Президента Української Академії наук В.І.Вернадського,  

ідеї якого відіграли величезну роль у становленні сучасної картини світу,  

ректор ОНМедУ прочитав відкриту лекцію із циклу «Про моральність» -  

«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».  Лекція транслювалася на  

всеукраїнському каналі «Культура» та опублікована у всеукраїнській газеті  

«Зеркало недели» і в «Одесских известиях». 

Крім того, протягом 2013 року В.М.Запорожан прочитав наступні відкриті 

 лекції, які розміщені в Інтернеті (www.odmu.edu.ua;  www.zaporozhan.name): 

- в травні 2013 р. «Еволюція моральності»; 

- в грудні 2013 р. «Відкрите серце» (до 100-річчя М. М.Амосова).  

30-31.03 2013 р. університет взяв участь  в Міжнародній виставці  

« Освіта та розвиток» (м. Одеса) та на базі університету традиційно відбулася  

виставка «Ліки, стоматологія, медицина».. 

У березні 2013 р. в ОНМедУ відбулася науково-практична конференція 

студентів і молодих вчених, присвячена 100-річчю з Дня народження видат-

ного  вченого – хірурга К.Д.Двужильної, яка багато років очолювала кафедру 

загальної хірургії нашого університету.  Заключне Пленарне засідання 

відбулося 15 березня, де був оголошений наказ ректора ОНМедУ про резуль-

тати конференції, названо імена переможців, які посіли 1, 2 та 3 місця. На 

http://www.odmu.edu.ua/
http://www.zaporozhan.name/
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засіданні були присутні студенти та молоді вчені з міст  Києва, Харкова, Уж-

города, Львова, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Саратова. Загалом у 

конференції взяли участь 525 студентів і молодих вчених; ними зроблено 250 

доповідей.  

Відбувся 13 березня 2013 р. у м. Одесі під егідою Національної Асамблеї 

інвалідів України спільно з ОНМедУ та Міжнародною мережею надавачів 

послуг для дітей/дорослих з інвалідністю SOFT Tulip (Нідерланди), Socires 

(Нідерланди) Круглий стіл: «Ранній розвиток дитини з особливими потреба-

ми: важливість міждисциплінарного та міжвідомчого підходу», діалог, який 

сприяв  налагодженню співпраці між державними та громадськими інститу-

ціями в Одеському регіоні у наданні послуг родинам, а також створенню 

простору для впровадження нових доказових підходів та методів.  

Згідно з наказом МОН України  «Про проведення Всеукраїнської сту-

дентської олімпіади  у 2012/2013 навчальному році» від 23.01.2013 р. № 46 на 

базі ОНМедУ 28 – 30 березня 2013 р.було проведено ІІ етап олімпіади з  на-

вчальних дисциплін «Психіатрія та наркологія», «Медична психологія». 

В олімпіаді з медичної психології  взяли участь 27 студентів з 14 вищих 

навчальних закладів України (8 вищих медичних закладів; 6 – класичних уні-

верситетів: Національний  аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського, 

Харківський авіаційний інститут, Сумський державний університет, Львівсь-

кий національний університет ім. Івана Франка, Таврійський національний 

університет ім. В.І.Вернадського, Харківський національний університет ім. 

В.Н.Каразіна, Східно-Європейський національний університет ім. Лесі Укра-

їнки). Призерами олімпіади стали: І місце – Михайлова К.Л. (ОНМедУ, 4-й 

курс, медичний факультет № 4); ІІ місце – Пеленичка Х.А. (Львівський наці-

ональний університет ім. Івана Франка, 4 курс, філософський факультет), 

Лучко Д.І. (Вінницький національний медичний університет ім. 

М.І.Пирогова, 5-й курс, медичний факультет); ІІІ місце – Стрелков В.О. (Лу-

ганський державний медичний університет, 6-й курс, 1-й медичний факуль-
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тет), Тимченко О.В. (Сумський державний університет, 4-й курс, медичний 

факультет). 

В олімпіаді з психіатрії та наркології взяв участь 21 студент з 12 ВНЗ 

України (10 медичних і 2 класичних університети). І місце – Балаур М.О. 

(ОНМедУ, 4-й курс медичного факультету № 3); ІІ місце – Городокін А.Д. 

(Запорізький державний медичний університет), ІІІ місце – Красовський М.В. 

(Буковинський державний медичний університет, 5-й курс, медичний факу-

льтет № 2). 

Також студенти взяли участь в олімпіадах:  з акушерства та гінекології, 

фармакології, офтальмології, патологічної анатомії, гістології, цитології та 

ембріології,  педіатрії.  

Загалом 57 студентів взяли участь у  Всеукраїнських студентських олі-

мпіадах, де 42 студенти – (з 20 навчальних дисциплін) і 15 студентів – (з 

п’яти спеціальностей), в т.ч. англійською мовою. 

За результатами участі студентів ОНМедУ в олімпіаді, призові місця по- 

сіли 11 студентів. 

Щорічно  ректор та науковці кафедр університету беруть активну 

участь у роботі Всеукраїнській навчально-науковій конференції з міжнарод-

ною участю,  яка  традиційно проводиться на базі  Тернопільського держав-

ного медичного університету імені І.Я.Горбачевського. Так,  18 квітня 2013 

р. в режимі on-line, відбулася доповідь В.Запорожана «Наукові форуми та но-

вітні технології на службі освіти на новому етапі впровадження КМСОНП». 

Загалом від ОНМедУ зроблено 16 доповідей державною  мовою 53 авторів. 

Відрадно відмітити, що в матеріаліх цієї конференції у статті «Націо-

нальний підручник – важлива складова організації підготовки фахівців у ви-

щих медичних та фармацевтичному навчальних закладах» авторами  

М.С.Осійчуком, О.П.Волосовцем і І.С.Вітенком надана інформація, яка свід-

чить, що  ОНМедУ  на 2-му місці після НМУ ім. О.О.Богомольця щодо кіль-

кості фахівців – співавторів базових підручників, також університет позитив-
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но згадується серед ВМНЗ, якими віділено найбільше коштів для видання на-

вчальної літератури державною мовою. 

У звітному році фахівці університету  для поповнення національного 

банку тестів  до Центру  тестування МОЗ України  надали  тестові завдання: 

«Крок-1. Загальна лікарська підготовка» - 236 українською мовою та 236 анг-

лійською мовою; «Крок-1. Стоматологія» - 215 українською та 215 англійсь-

кою мовами; «Крок-1. Фармація» - 176 українською мовою; «Крок-2. Зага-

льна лікарська підготовка» - 217 українською мовою, 217 англійською мовою 

і 27 – російською; «Крок-2. Стоматологія» - 199 українською та 199 англійсь-

кою мовами; «Крок-2. Фармація» - 223 українською мовою. 

Готуючись до проведення чергової акредитації та ліцензування універ-

ситету, ректором видано наказ № 155-о від 03 квітня 2013 р. «Про складання  

річного звіту кафедрами за 2009 – 2013 р.р. та підготовку до акредитації та 

ліцензування ОНМедУ». Комісія з приймання звітів (самоаналізу кафедр) 

працювала  в період  4 – 27 червня поточного року.  Підведено підсумки са-

моаналізу кафедр та перевірено їх готовність до нового навчального року. 

Також в червні на останньому у навчальному 2012/2013 році засіданні 

Центральної Координаційно-методичної Ради університету заслухано звіти 

про діяльність опорних кафедр та обговорено їх плани роботи на наступний 

навчальний рік, які надано на затвердження  до ДУ «Центральний методич-

ний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України». 

 З метою підвищення якості викладання іноземним англомовним  сту-

дентам, проведена чергова атестація викладачів з визначенням рівня воло-

діння ними англійською мовою. Так, згідно наказу ректора № 229 – о від 

27.05.2013 р. «Проведення атестації викладачів ОНМедУ на визначення рівня 

володіння англійською мовою», комісія провела аналіз атестації викладачів 

4-х рівнів підготовки:  «С» – просунутий рівень, який повністю відповідає 

вимогам навчального процесу; «В» – середній рівень, який потребує корекції 

окремих  видів дільності; «А»  - початковий рівень, який потребує корекції 
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усіх видів мовної діяльності.  Заплановано створення системи підвищення 

мовної підготовки для викладачів ОНМедУ з урахуванням результатів про-

веденої атестації та з 01.09. 2013 року працюють відповідні курси. 

 Ректором затверджено «Положення  про інтегрований рейтинг студен-

тів Одеського національного медичного університету» (Наказ № 237-о від 31 

травня 2013 р.  

 Наказом МОЗ України  від 28.10.2013 р. за № 919 затверджено склад ко- 

місії зі змісту освіти і стандартизованої оцінки якості підготовки спеціаліс- 

тів-медиків та фармацевтів МОЗ України. До складу комісії від університету  

включено першого проректора  ОНМедУ, чл-кор. НАМН України, проф.  

Кресюна В.Й.  До складу комітетів  фахової експертизи включено 10 співро- 

бітників університету: 

- «Крок-2. Фармація» - Фізор Н.С., Унгурян Л.М.;  

- «Крок-2. Стоматологія» - Лунгу В.І.;   

- «Крок-2. Загальна лікарська підготовка» - Муравська О.М., Міщенко  

В.П.; 

-   «Крок-3. Загальна лікарська підготовка» - Щурко М.І.; 

-   «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» - Сторчило О.В., Антоненко 

П.Б., Чеснокова М.М.; 

-    «Крок-1. Фармація» - Анісімов В.Ю. 

Державний  Ліцензійний  іспит Крок-3. «Загальна лікарська підготовка»  

у березні 2013 р. складали 307 лікарів-інтернів за 25 спеціальностями. Склали  

іспит 298 лікарів-інтернів (середній бал 75,4%). 

 Державний Ліцензійний іспит  Крок-3. «Стоматологія»  у березні 2013 р.  

складали 138 лікарів-інтернів. Склали іспит 138 лікарів-інтернів (середній  

бал 81,5%). 

У другому кварталі 2013 року 277 вітчизняних студентів складали Ліцен-

зійний іспит  «Крок-2. Загальна лікарська підготовка». Середній показник по  
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ОНМедУ -  70,4%. Не склали іспит – 13 осіб (4,6%).  Також Ліцензійний тес-

товий іспит складали 34 іноземних студента (російськомовні) – середній по-

казник 66:, не склали 2 особи (5,8%) та   78 іноземних студентів  (англомовні) 

– середній показник 67,7%. Не склали іспит 2 студенти (2,5%).  

 «Крок-2. Стоматологія» складали – 131 вітчизняний студент, середній 

показник 67,9%, не склали іспит – 13 осіб (10%); 30 іноземних студентів (ро-

сійськомовні), середній показник 70,5%, не склали 2 студенти (6,6%); 8 (анг-

ломовні студенти), середній показник 63,2%, всі студенти склали іспит. 

 «Крок-2. Фармація» складали 32 вітчизняних студентів, середній пока-

зник 72%, не склали іспит 2 (6,2%) студенти. Всі 11 іноземних  студентів  іс-

пит склали, середній показник 77,1%. 

1 жовтня 2013 р. складали Ліцензійний тестовий іспит «Крок-1. Фармація»  

- 29 вітчизняних і 8 іноземних студентів. Після перескладання,  іспит склали  

всі студенти. Середній результат – 62,6%. 

У 2013 році придбано для бібліотеки  18 найменувань (3390 примірників)  

навчальної літератури. 

 В цьому році поповнився перелік видань медуніверситету. Так, в  червні  

місяці вийшов з друку перший номер новоствореного журналу «Клінічна  

анестезіологія та інтенсивна терапія», засновниками якого є Одеський націо- 

нальний медичний університет і громадська організація «Одеське науково- 

практичне товариство гемостазіологів, анестезіологів та реаніматологів».  

Очолює редакцію наукового видання академік НАМН України  

В.М.Запорожан.  

 Як і завжди, ритмічно працював видавничо-поліграфічний комплекс уні- 

верситету, в якому друкуються необхідні для забезпечення навчального про- 

цесу матеріали (підручники, навчальні посібники, монографії тощо), в тому 

числі на електронних носіях.  

Ректор В.Запорожан  регулярно виступав на Одеському регіональному те- 

леканалі. Неабияку зацікавленість викликала тема «Великі ювіляри – науко- 
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вці 2013 року». Телепередача присвячена 150-річчю з дня народження акаде- 

міка В.І.Вернадського та 100-річчю з дня народження академіка М.М.Амо- 

сова. 

В сьогоденні вищі медичні навчальні заклади ІV рівня акредитації, за-

клади післядипломної освіти та науково-дослідні установи МОЗ України за-

безпечують науковий супровід процесу реформування галузі та розвитку За-

гальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір». Ректор ОН-

МедУ приділяє увагу удосконаленню системи інформатизації та модернізації 

навчального процесу для  забезпечення ефективної реалізації потреб практи-

чної охорони здоров’я у підготовці фахівців та  стратегії розвитку системи 

післядипломної освіти лікарів і провізорів до 2020 року. У рамках виконання 

Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007-2015 роки» в ОНМедУ затверджена на засіданні Вченої ради 

(протокол № 8 від 16.05.2013 р.) «Стратегічна концепція інформаційної мо-

дернізації університету на 2013-2015 р.р.» з планом заходів, які забезпечать її 

виконання.  

З метою поліпшення матеріально-технічної бази університету та вико-

ристання сучасних інформаційних технологій під егідою ректора створений  

«Симуляційний Центр» з опанування практичних навичок студентами, інтер-

нами.  

Напередодні навчального року проведено презентацію інтерактивних 

дошок, які заплановано до закупівлі (з відповідним комп’ютерним супрово-

дженням) в аудиторіях кафедр головного та анатомічного навчальних корпу-

сів. 

 Цікаву і потрібну людям акцію «Виміряй тиск – попередь хворобу» 8 квітня  

провела студрада у день боротьби з артеріальною гіпертензією. Близько 200  

одеситів і гостей міста дізналися про свій тиск та отримали первинну інформа 

цію про поширену хворобу нашого часу – гіпертонію. Також традиційно прове- 

дена акція  «ОНМедУ без нікотину». В ході акції відбувся активний обмін ци- 
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гарок на смачні цукерки.  

У 2013 році за участю студентів – учасниками волонтерського руху 

здійснено 560 виховних та культурно-масових заходів. З них присвячених 

знаменним подіям, національно-культурним традиціям, провідним вченим, 

політичним діячам, пам’ятним подіям університету – 292 (Додаток 1). Студе-

нти університету взяли участь у проведенні 7 мистецьких та творчих конкур-

сів, змагань КВК. 15 студентів університету стали призерами  мистецьких та 

творчих конкурсів міського та обласного рівня.  

Також студенти університету взяли участь в п’яти чемпіонатах Світу, 

Європи, Універсіаді України. Всі п’ять учасників цих змагань стали призера-

ми та посіли І та ІІ місця. 

У відповідності з планом у 2013 року, активно працювали Студентська 

Рада ОНМедУ, студентські  загони «Милосердя»  та «Майбутнє». Члени цих 

загонів здійснювали патронаж інвалідів ВВв та пенсіонерів – колишніх спів-

робітників університету. 

3.2. Виконання державного замовлення та договірних зобов'язань по підготов- 

ці фахівців для потреб охорони здоров'я, в тому числі за кошти фізичних та юри- 

дичних осіб. 

 

У відповідності з наказом ректора  від 12 квітня 2013 року за № 175-о 

 «Про проведення Державної атестації випускників 2013 року», проведено  

Державну атестацію  випускників ОНМедУ, а 30 червня 2013 р. випускникам  

видано дипломи спеціалістів.  Всього диплом одержали  419  вітчизняних  

громадянин (з них 30  з відзнакою)  та  155 іноземних громадян (з них  

4 з відзнакою) 

 Вітчизняні випускники: 

- молодші спеціалісти (стоматологія ортопедична) – 11, 

- бакалаври (сестринська справа) – 3 (2 з відзнакою), 

- спеціалісти-фармацевти (провізори) – 30 ( 3 з відзнакою), 

- зі спеціальності «Стоматологія» – 113 (15 з відзнакою) 

- зі спеціальності  «Лікувальна справа» - 197 (9 з відзнакою) 
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- зі спеціальності «Педіатрія» - 54 (1 з відзнакою) 

- зі спеціальності «Медико-профілактична справа» - 11, 

Іноземні випускники: 

 -  стоматологія ортопедична – 1, 

- спеціалісти-фармацевти (провізори) – 11, 

- стоматологи  - 36 (4 з відзнакою), 

- зі спеціальності «Лікувальна справа» - 107. 

 
3.3. Ефективне використання наукового потенціалу закладу, виходячи з нагальних 

потреб галузі; удосконалення інфраструктури наукових підрозділів закладу, 

спрямоване на забезпечення розвитку пріоритетних напрямів медичної, фарма-

цевтичної наук. 

 

 

 Згідно з рішенням Вченої Ради університету  від 18 грудня 2012 р. (про- 

токол № 4) виконувалося 56 НДР, з них 5 фінансується МОЗ України: 

- фундаментальна (1): «Розробка критеріїв ефективності і безпечності 

фармакотерапії хворих на туберкульоз і гепатити різної етіології на підставі 

фармакогенетичних досліджень», 

- прикладні (4): «Розробка та впровадження  в практику генетичних мар- 

керів  (на основі поліморфізму генів) схильності до раку молочної залози та 

простати», «Розробити нові  гігієнічні засоби, експериментально вивчити їх 

фармакологічні властивості та обгрунтувати способи їх застосування при за-

хворюваннях слизової оболонки порожнини рота», «Оптимізація первинної 

медико-санітарної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям в інтегрованому веденні 

хвороб дитячого віку шляхом паідвищення  прихильності до лікування та за-

хисту прав  дитини», «Молекулярна епідеміологія штамів М. tuberculosis та 

генетичний поліморфізм метаболізму ксенобіотиків у хворих на туберкульоз 

у Південному регіоні України». 

 Проведено значну роботу щодо реєстрації «Одеського медичного жур-

налу» в базі даних “Scopus”. Підготовлено до відправки 3 номери  (4,5,6) 
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цього наукового журналу до видавництва Web of Siens. Це перший етап щодо 

подальшої реєстрації журналу університету в Індекс-цитуємих  міжнародних 

виданнях. 

 

3.4. Підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (канди- 

датів, докторів наук) відповідно до затверджених планів. Атестацію наукових, 

науково-педагогічних кадрів (професорів, доцентів, наукових співробітників) згі-

дно з кадровими потребами закладу. 

 

 У 2013 році: 

Подано до захисту дисертацій: 

 - докторських – 9, 

 - кандидатських – 39. 

 

 Захищено дисертацій: 

 - докторських – 7, 

 - кандидатських – 36. 

 

 Затверджено дисертацій: 

 - докторських – 4, 

 -  кандидатських – 45. 

 

 Отримано звання: 

 - професора – 3, 

 - доцента – 14. 

 
3.5. Високоефективне і стійке фінансово-економічне, господарське становище, нау-

ково-виробничу та інші види діяльності відповідно до чинного законодавства. 

 

      Протягом  2013 року питання науково-виробничої, фінансово-

економічної, адміністративно-господарської діяльності університету розгля-

далися на засіданнях вченої ради, ректоратів на нарадах керівників структур-

них підрозділів. 

     Значна увага приділялася питанням забезпечення належної роботи учбо-

вих корпусів та гуртожитків  у весняно-літній період, упередження і усунен-

ня аварійних ситуацій на системах тепло-водомереж, електромереж та кана-

лізаційних стоків, ремотну учбових корпусів, адміністративних приміщень і 

гуртожитків та підготовки їх до роботи в осіньо-зимовий період. З цією ме-
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тою проведено перевірку та випробування електромереж і окремого облад-

нання гуртожитків,  навчальних корпусів і СОТ «Медик», встановлено нові 

контури заземлення приміщення деканату та Головного корпусу, перевірено 

вентиляційні канали в гуртожитках, здійснено повірку приладів обліку спо-

живання тепла та виготовлено уточнюючі проекти розрахунків втрат тепла у 

мережах, відремонтовано та одержано дозвіл на експлуатацію 18 елеватор-

них пунктів та 5 бойлерів.  

     Кошти на рахунки  університету надходять  відповідно до затверджених 

кошторисів та укладених угод, що дозволяє своєчасно виплачувати заробітну 

плату, стипендію, проводити розрахунки за комунальні послуги, підтримува-

ти функціонування всіх підрозділів закладу.  Для покриття видатків, які не 

забезпеченні затвердженими кошторисними асигнуваннями, залучаються 

кошти та благодійна допомога в натуральній формі від спонсорів.  

      Відповідно до законодавства нараховується та виплачується заробітна 

плата, проводиться індексація заробітної плати, у разі потреби працівнкам та 

студентам надається матеріальна допомога. Протягом року матеріальну до-

помогу до відпустки отримали 1799 співробітників, загальна сума якої стано-

вить 2656,7 тис. грн. Нараховано надбавки за шкідливі умови праці з початку  

року  383 співробітникам на загальну суму 933,7 тис. грн. 

      Протягом звітного року проводилася тарифікація штатних посад, 

відповідно до вимог існуючого законодавства.   

      Сума  нарахованої індексації заробітної плати за  поточний рік складає                               

628,5 тис. грн., а сума перерахунку, в звязку із підвищенням мінімальної за-

робітної плати, відповідно 53,4 тис. грн. 

      Загальний обсяг фінансування загального фонду ОНМедУ по всіх кодах 

програмної класифікації складає в 2013 році 60734,3 тис. грн., за спеціальним 

фондом касові видатки проведено на 77750,0 тис.грн., в тому числі за раху-

нок благодійної допомоги у натуральній формі на суму 2431,0 тис.грн.  

Протягом 2013 року питання науково-виробничої, фінансово-
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економічної, адміністративно-господарської діяльності розглядалися на засі-

даннях Вчених Рад, ректоратах, нарадах керівників структурних підрозділів 

медичного національного університету . 

Грошові кошти на рахунки загального фонду медичного національного 

університету надходили в межах затверджених кошторисних призначень та 

плану асигнувань, що дозволило своєчасно сплатити заробітну плату, стипе-

ндію, комунальні послуги та компенсаційні виплати на продукти харчування 

для студентів-сиріт . 

Видатки спеціального фонду кошторису,за рахунок власних надхо-

джень,витрачені на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних 

функцій ,які не забезпечені ( або частково забезпечені) видатками загального 

фонду. Перш за все це видатки за комунальні послуги , придбання товарів та 

послуг , проведення поточних та капітальних ремонтів навчальних корпусів 

та гуртожитків. 

Протягом 2013 року значна увага приділялася питанням відкриття та ро-

боти бази спортивно-оздоровчого табору «Медик» в літній оздоровчий 

період, капітальному ремонту анатомічного та головного корпусу , поточно-

му ремонту гуртожитків, проведеннню заходів щодо запобігання аварій на 

системах водомереж , каналізаційних стоках. Станом на 01.01.2014 року кре-

диторська заборгованість по капітальному ремонту , при наявності коштів на 

рахунках та виділених асигнувань, складає 2,1 млн.грн. 

Співробітникам національного университету медичного нараховувалась 

та виплачувалась заробітна плата за встановленими окладами штатних 

працівників, надбавка за вислугу років, надбавки та доплати обов’язкового 

характеру, надбавки стимулюючого характеру, премії та матеріальна 

допомога на одоровлення до відпустки відповідного Постанови Кабінету Мі-

ністрів України № 1294 від 30 серпня 2002 року « Про оплату праці праців-

ників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». 

Наказу Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 року « Про 



 15 

впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 

працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», нака-

зу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства здо-

ров’я України від 05.10.2005 року №308\519 «Про впорядкування у умов 

оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального 

захисту населення» та колективного договору. Кредиторська заборгованість 

станом на 01.01.2014 року відсутня. 

Згідно Постанов КМУ від 12.07.2004 р. № 882 «Питання 

стипендіального забезпечення » , від 05.03.2008 р. № 165 «Деякі питання 

стипендіального забезпечення» проводилась виплата академічних та 

соціальних стипендії студентам, аспірантам , докторантам . Кредиторська за-

боргованість станом на 01.01.2014 року відсутня. 

 На протязі 2013 року, в межах затверджених кошторисних призначень, 

за рахунок загального та спеціального фондам проводилась закупівля матері-

алів, предметів для поточних господарських потреб, безпосередньо 

пов’язаних з профілем діяльності установи , комп’ютерна техніка , продуктів 

харчування, періодичних видань, меблі. Станом на 01.01.2014 року , при ная-

вності коштів на рахунках та виділених асигнувань,кредиторська заборгова-

ність по придбанню матеріальних цінностей та отриманим послугам 

,витратам на відрядження складає 1,9 млн.грн. 

 

3.6. Одержання та збільшення доходу для сталого функціонування навчально-

науково-виробничих підрозділів закладу. 

 

За рахунок власних надходжень (плата за послуги, контрактне навчання, 

підготовка наукових кадрів, кандидатські іспити, довузівська підготовка, піс-

лядипломна підготовка, оплата за дипломи, студентські квитки, господарська 

діяльність, видавницька діяльність, студентська їдальня, спортивно оздоров-

чий табір та ін.), витрачені на проведення заходів, пов’язаних з виконанням 

основних функцій, які не забезпечені ( або частково забезпечені) видатками 
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загального фонду, відповідно до укладених угод, що дозволяє проводити ро-

зрахунки та підтримувати стійке фінансово-економічне становище, функціо-

нування навчально- науково-виробничих підрозділів закладу. За 2013 рік на  

спец. Рахунок університету , за рахунок власних надходжень , надійшло кош-

тів на суму 101,9 млн.грн.  

 

3.7. Додержання умов колективного договору. 

 

 Умови Колективного договору  в розділі організації праці соціального 

захисту та охорони праці виконувалися протягом року без порушень  трудо-

вого занонодавства  та згідно ухвалених умов Колективного договору. 

 У відповідності з Колективним договором та перспективним планом 

підвищення кваліфікації, адміністрація університету проводила  навчання та 

перепідготовку науково-педагогічного та педагогічного складу, лікарів, сере-

днього медичного персоналу університетської клініки. 

Згідно трудового законодавства протягом звітного року суворо викону-

валося  нарахування та виплата надбавокза роботу в шкідливих умовах праці 

співробітникам усіх  підрозділів. Заробітна плата сплачувалася своєчасно. 

В санаторіях протягом року оздоровлений 81 працівник. Видано 46 пу-

тівок для дітей працівників. 

За рахунок профспілкових коштів  видано 237 працівникам матеріальну 

допомогу на загальну суму 201450 грн., 147 студентів одержали матеріальну 

допомогу на суму 112600 грн. 

Всі підрозділи університету забезпечено засобами індивідуального за-

хисту, не було жодного випадку травматизму на виробництві. 

Колектив працівників медичного національного університету забезпечує 

виконання колективного договору, підтримує дисципліну, вимоги посадових 

інструкцій, якісно та своєчасно виконує службові завдання; заслуховує звіти 

адміністрації та профспілкового комітету про виконання колективного дого-

вору. 
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3.8. Проведення підготовки та перепідготовки наукових, науково-педагогічних пра- 

       цівників і спеціалістів закладу, їх економічного, правового і професійного на- 

       вчання безпосередньо в закладі або на договірних засадах в інших закладах та  

       установах згідно з планами, затвердженими Міністерством; проведення особис- 

       того підвищення кваліфікації або перепідготовки протягом терміну дії Контра- 

        кту, але не рідше одного разу на п'ять років. 

 

 Протягом 2013 року на факультеті післядипломної освіти пройшли під-

готовку 3046 слухачів (3000 – вітчизняних та 46 – іноземних громадян ).  

 
3.9. Захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю 

відповідно до Закону України "Про державну таємницю". 

 

 В ОНМедУ І-й відділ ліквідовано. 
 

3.10. Дотримання чинного законодавства, активне використання засобів щодо удо-

сконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни, фінансового 

становища закладу. 

 

Адміністрація університету  спрямовує свою роботу на удосконалення 

стилю та методів управління навчально-виховними та економічно-

господарськими процесами з дотриманням чинного законодавства. 

Так, враховуючи недостатнє виділення асигнувань на підтримання в 

належному стані адміністративних та навчальних приміщень університету, 

активізовано проведення ремонтних робіт господарським способом.  

У звітному періоді взяття та реєстрація бюджетних зобов’язань 

проводилося з дотриманням вимог нормативно-правових актів Державного 

казначейства України та укладених угод. З метою дотримання правил 

внутрішнього трудового розпорядку в університеті створена і працює комісія 

з контролю зазначених питань. Протягом 2013 року порушень договорної, 

трудової дисципліни не виявлено.  

Фінансове становише університету стабільне. 

 

3.11. Ефективне використання державного майна відповідно до  

         показників, стверджених Кабінетом Міністрів України, та його  

          збереження. 

 

Орендоване та власне майно університету у звітному кварталі 2013 р. 
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використовувалося ефективно та за призначенням відповідно до постанов 

Кабінету Міністрів України, наказів Державного Казначейства України, на-

казів Міністерства охорони здоров’я України.  За результатами проведеної 

інвентаризації здійснюється планове списання морально та фізично застарі-

лого майна та обладнання.  Проведеними інвентаризаціями майна та інших 

товаро-матеріальних цінностей в окремих структурних підрозділах універси-

тету нестач та крадіжок не виявлено. Випадків пошкодження майна у  2013  

році не було.  

     3.12. Виконання планів соціального розвитку колективу. 

 

        Значна увага адміністрацією університету приділяється  виконанню пла-

нів соціального розвитку, поліпшенню умов праці співробітників та навчання 

студентів. 

     Протягом звітного року проведено переатестації робочих місць підрозді-

лів ОНМедУ за умовами праці відповідно до вимог Постанови кабінету Міні-

стрів України від 01.08.1992р. №442.  

     Виконуючи колективний договор,  у 2013 році : 

- Оздоровлено співробітників у санаторії – 81 особа. 

- Групу «Здоров’я» Спорткомплексу щоденно відвідують  – 15 чоловік із чи-

сла співробітників, профком доплачує щомісяця    1485,00грн. 

    Протягом звітного кварталу не було випадків несвоєчасної виплати 

заробітної плати та стипендії студентам. 

 

 

 

 

 
 

3.13. Своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками,  

          постачальниками та іншими організаціями. Своєчасне і повне  

           внесення податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету,  

           включаючи внески до Пенсійного фонду, та недопущення  

заборгованості з заробітної плати. Погодження з Міністерством  

графіка погашення заборгованості з заробітної плати, кошторисів  
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доходів і видатків. 

 

Медичний національний університет проводить своєчасно та в повному 

обсязі розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками та 

іншими організаціями до Пенсійного фонду, розрахунки по податкам, зборів 

та інших обов’язкових платежів по заробітній платі та комунальним послу-

гам.   

Кредиторська заборгованість с заробітної плати  та виплатам 

академічних та соціальних стипендій студентам, аспірантам , докторантам 

станом на 01.01.2014 року відсутня. 

 
3.14. Безумовне цільове використання бюджетних коштів; ліквідацію та  

          недопущення виникнення заборгованості по соціальних платежах  

          та інших видах видатків по закладу. 

 

Бюджетні кошти  протягом 2013 року  використовувалися за цільовим 

призначенням, передбаченим кошторисом. Одеський національний медичний 

університет своєчасно  протягом 2013 р. надавав  до ГУДКСУ в Одеській 

області  платіжні доручення по  розрахункам з установами, організаціями, 

банками, постачальниками.  

Але станом станом на 01.01.2014 року , при наявності коштів на рахун-

ках та виділених асигнувань , кредиторська заборгованість по придбанню ма-

теріальних цінностей та отриманим послугам ,витратам на відрядження скла-

дає 1,9 млн.грн., по капітальному ремонту 2,1 млн.грн. (платіжні доручення в 

картотеці ГУДКСУ в Одеській області )  

 

 

 

 

Кількісні показники виконання умов контракту за 2013 рік 

 

  За 2013 рік 

1. Сума витрат на придбання навчального об-

ладнання у  2013 році в цілому 

12035,9 

2. Обсяг бюджетного фінансування закладу 60734,3 
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В цілому  у 2013 році  ( у тис.грн.) 

3. Обсяг позабюджетних надходжень  

(спецфонд)  у 2013 р. в цілому ( тис.грн.) 

101948,6 

 
3.15. Виконання державних освітянських програм в галузі вищої  

         медичної освіти. 

 

Триває виконання державної освітянської програми: 

 Обласна програма  “Репродуктивне здоровя населення Одеської облас- 

ті до 2015 року”.  

 У  2013 році  продовжувалося виконання міжнародної програми Дитя- 

чого Фонду ООН (UNICEF), Швейцарія. 

 
3.16. Дотримання законності, проведення заходів до створення в 

         кожному структурному підрозділі закладу умов праці, відповідно  до вимог  

         правил і норм охорони праці, техніки безпеки, санітарних  і протиепідемічних  

         правил, протипожежного захисту. 

 

       Відповідно до діючого законодавства у кожному структурному 

підрозділі створені  і підтримуються умови для дотримання вимог техніки 

безпеки, охорони праці та пожежної безпеки. 

      Особи, які вперше зараховуються на посади, обов’язково вивчають ін-

струкції з охорони праці та проводиться перевірка їх знань.  При  підготовці 

до роботи у весняно-літній період  особлива увага приділялася питанням 

протипожежної безпеки. Проводилися  перевірки протипожежного стану 

приміщень навчальних корпусів та гуртожитків а також навчання з відпра-

цювання практичних дій по тушінню умовної пожежі.  Проведено перезаряд-

ку наявних вогнегасників, приведено у відповідність існуючого законодавст-

ва інструктивні документи з питань пожежної безпеки. Затверджений план 

щодо усунення недоліків з цього питання. 

     Згідно з угодами проводиться робота із забезпечення додержання санітар-

них та протиепідемічних норм та правил. 

 

3.17. Апробацію і використання в педагогічному, науковому і  

    консультативно-діагностичному та лікувально-профілактичному  
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    процесах передових наукових технологій та розробок. 

 

 Апробація і використання  в педагогічному, науковому, консультативно- 

діагностичному та лікувально-профілактичному процесах передових науко 

вих технологій та розробок здійснюється колективами науковців усіх кафедр  

університету. Особливу увагу науково-педагогічний склад кафедр приділяє  

участі в роботі  міжнародних конференцій, Конгресів, інших наукових фору 

мів, виступаючи з доповідями з актуальних питань медичної та фармацевти 

чної галузей, зокрема, питанням доказової медицини. Більшість доповідей  в  

звітному році  зроблено науковцями кафедри акушерства та гінекології № 1,  

очолюваної ректором В.Запорожаном. В останні роки провідні науковці уні 

верситету проводять тренінг-курси та майстер-класи з новітніх діагностич 

них та лікувальних технологій, а також самі відвідують міжнародні  тренінг- 

центри, оволодіваючи новими методами профілактичної медицини та прак 

тичної  охорони здоров’я. 

   На базі ОНМедУ  відбувся Перший Всеукраїнський Конгрес з міжнарод 

ною участю «Молекулярна алергологія та імунологія», організатором якого  

виступив наш університет, а науковим партнером – Німецький медичний  

Центр «Гермедтех»; організовано перший міждисциплінарний симпозіум  

анестезіологів та гінекологів з міжнародною участю «Актуальні питання ане 

стезіології та інтенсивної терапії в акушерстві та гінекології». 

Оформлено заявок на патенти – 140. 

 Отримано патентів – 73. 

 Отримано позитивних рішень – 86. 

 
 

 

3.18. Встановлення наукових, господарських зв'язків із закладами  

освіти, науково дослідними та іншими установами, організаціями,  

підприємствами, в т.ч. зарубіжних країн, з метою підвищення  

ефективності  роботи закладу. 
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На базі електронної бібліотеки Одеського національного медичного уні-

верситету, згідно наказу МОЗ України  № 232-адм. від 28.11.2013 р.  відбувся 

Всеукраїнський семінар керівників бібліотек вищих медичних навчальних 

закладів України на тему: «Організація впровадження типової інформаційної 

системи бібліотеки вищого навчального закладу». В роботі семінару взяли 

участь директор Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ 

України М.Осійчук,  директор  ДУ «Центральний методичний кабінет з ви-

щої медичної освіти» Соколова Л.В.,  директори бібліотек та відповідальні за 

впровадження бібліотечних інформаційних систем медичних ВНЗ України. 

Зі вступною доповіддю виступив ректор університету  В. Запорожан Се-

мінар затвердив склад робочої групи для розробки Методичних рекомендацій 

щодо організації типової інформаційної системи бібліотеки ВНЗ IV рівня ак-

редитації.  

 Електронній бібліотеці ОНМедУ виповнилося 5 років. За цей час бага-

то зроблено: створено біля 100 баз даних, електронний фонд навчальної літе-

ратури перевищує 3,5 тис. найменувань, надано on-line доступ користувачам 

до електронного ресурсу своєї бібліотеки та бібліотек інших наукових 

Центрів світу. Розпочато роботу  щодо створення на базі електронної бібліо-

теки ОНМедУ Інституціонального репозиторію. Оновлено сайти кафедр, на 

яких розміщені комплекси навчально-методичного забезпечення з дисциплін 

навчального плану  мовами викладання (українська, російська, англійська).  

Результати фундаментальних, прикладних та методичних досліджень, вітчи-

зняний досвід, принципи доказової медицини широко впроваджуються спів-

робітниками кафедр  як в університетських клініках, так і  на інших клініч-

них базах ОНМедУ, для чого використовуються відеосистеми та системи те-

лекомунікаційних зв’язків. 

 У 2013 році  міжнародна робота ОНМедУ була спрямована на підви-

щення якості навчання іноземних громадян та розвиток різнобічних зв'язків з 

міжнародними організаціями, одержання грантів, розробку спільних проек-
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тів, оптимізацію навчальної та наукової роботи з урахуванням сучасних тен-

денцій розвитку вищої школи та Європейської інтеграції.  

 Триває співробітництво з Європейською Асоціацією Університетів 

(CRE) та Міжнародною асоціацією університетів (IAU), Асоціацією 

медичних факультетів Європи (Medine), Великою Хартією університетів - 

“Magna Charta Universitatum”, Асоціацією Приморських Університетів (ASU), 

Асоціацією  Socrat, з метою оптимізації учбової та наукової роботи. 

 Виконуються  укладені раніше міжнародні угоди з 38  іноземними на-

вчальними , науковоми та науково-дослідницькими закладами, такими як: 

- Медичний університет та дослідницький центр, м. Падова (Італія) 

- Європейський центр якості життя, м. Афіни (Греція) 

- Італійсько-грецький форум підтримки здоров'я, м. Афіни (Греція) 

- Онкологічний центр м. Гейдельберг (Німеччина) 

- Медична академія м. Дрезден (Німеччина) 

- Університет м. Верони (Італія) 

- Медичний коледж м. Агра (Індія) 

- Університет м. Генуя (Італія) 

- Університет м. Феррара (Італія) 

- Університет Людвіг-Максіміліанс, м.Мюнхен (Німеччина) 

- Госпітальне об'єднання провінції Лоді (Італія) 

- Центр дослідження та діагностики захворювань печінки м. Хайдарабад 

(Індія) 

- Медичний університет м. Лодзь (Польща) 

- Університет «Леонардо да Вінчі», м. Рим (Італія) 

- Організація по наданню первинної медичної допомоги Сarint та будівнича 

корпорація  ZVH (Amsterdam, Netherland) 

- Медичний радіологічний науковий центр Російської Академії медичних 

наук (Росія) 

- Медичний факультет Генуезького Університету (Італія) 
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- Компанія "Імпладента", м. Штудгард (Німеччина) 

- Роянський інститут, м. Тегеран (Іран) 

- Молдавський державний університет медицини і фармації, м. Кишинів 

(Молдова) 

- Університет Цинціннаті (м. Цинціннаті (США) 

- Медичний університет ім. П. Стоянова м. Варна (Болгарія) 

- Університет м. Салоніки (Греція) 

- Університет м. Бат (Велика Британія) 

- Університет м. Болонья (Італія)  

- Університет "Овідіус", м. Констанца (Румунія) 

- Лабораторія стовбурових клітин Лондонського королівського коледжу 

(Велика Британія) 

- Польська медична академія (Польща) 

- Міжнародна медична академія ім. А. Швейцера (Польща) 

- Фонд Ромуальдо дель Б'янко, м. Флоренція (Італія) 

- Національний Афінський університет, м.Афіни (Греція) 

- Університетська клініка, м. Кремон (Італія) 

- Університет Верони, м.Верона (Італія) 

- Інститут експериментальної імунології, м.Цюріх (Швейцарія) 

- Російський кардіологічний науково-виробничий комплекс, м. Москва (Росія) 

- Ростовський державний медичний університет (Росія) 

- Університет Чорногорії 

- Медичний університет м. Люблін (Польща) 

В 2013 році також були укладені нові міжнародні угоди з іноземними  

партнерами, такими як: 

- Токійськи жіночий медичний університет (Японія) 

- Університет Sunshine Coast (Австралія) 

- Медичний університет Астана (Казахстан) 

- Німецький дослідницький Інститут  Тріас і Пуйоль, Бадалона  Барселона 
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(Іспанія) 

- ФДБУ (НДІ фармакології) СО РАМН 

- Фундація “Children`s Medical Care Foundation” 

- Сибірський державний медичний університет (Росія) 

- Міжнародний медичний університет, м. Відень (Австрія) 

- Угода про співробітництво з компанією “Імпладента” (Німеччина) 

- Університет Ондокуз Маїс Самсун (Туреччина) 

- Науково-дослідницький інститут Клінвел Крігер, м. Агра (Індія) 

 23-24 квітня 2013 року Одеський національний медичний університет 

відвідав професор Токійського жіночого університету (ТЖУ) Йошіо Єцука. 

Метою його візиту було підписання  угоди про співпрацю між ОНМедУ та 

ТЖУ. Також професор Йошіо Єцука в аудиторії кафедри біофізики, інформа-

тики і медичної апаратури прочитав лекцію для співробітників кафедр та віт-

чизняних студентів і студентів міжнародного факультету про систему освіти 

в Японії та поділився  новими можливостями молекулярної генетики в тран-

сплантації тканин на пошкоджених ділянках певних органів.  

 З 06.-09.10.2013 року з робочим візитом до ОНМедУ прибула делегація 

Медичного університету міста Відень у складі 4 осіб на чолі з ректором уні-

верситету паном Вольфгангом Шутцем. Візит був пов'язаний з черговим ета-

пом переговорів щодо поглиблення співробітництва у галузі медицини, ви-

конання спільних проектів та інше. В ході зустрічі був підписаний договір 

про співробітництво між вишами, та було проведено урочисте засідання вче-

ної ради (7 жовтня 2013 р.) з обранням почесним доктора ОНМедУ ректора 

Медичного університету міста Відень пана Вольфганга Шутца, який зробив 

значний внесок у розвиток медицини, зокрема  фармакології.  

 15 листопада 2013 року з робочим візитом Одеський національний ме-

дичний університет відвідав радник посольства Хашимітського Королівства 

Йорданії пан Ахмад Тальхуні. Візит мав на меті обговорення питань визнан-

ня дипломів ОНМедУ урядом Хашимітського Королівства Йорданії.В листо-
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паді підзвітного періоду президент “Children’s Medical Care Foundation” Б. 

Мартіноф виступив на науково-практичній конференції «Актуальные про-

блемы педиатрической аллергологии, иммунологии и наследственной пато-

логии», а також був підписаний договір про співробітництво між ОНМедУ та 

CMCF.  

 У 2013 році за кордон на навчання, стажування, а також для участі в 

конференціях, творчих конкурсах були відряджені 12 студентів  та  аспіран-

тів. 

 Кафедри ОНМедУ проводять значну роботу щодо залучення на на-

вчання до університету іноземних громадян.  З метою покращення цієї ро-

боти та збільшення  набору на додипломне та післядипломне навчання в пі-

дзвітному році були укладені наступні угоди : з “Noor aldujah travel office” в 

особі директора Хайдер Абдулрахман Мажид Ал-Рубає (країни близького 

сходу), ISRAMED4U Ltd. в особі директора Ріслік Урі,  “C&C Affiliates 

International LTD”в особі директора Чімаобі Озурігбо (Нігерія, Сене-

гал),приватним анатолійський медичним ліцеем Берен (Туреччина), ТОВ 

“Арман Едьюкейшн Плюс” в особі директора Байчьоль Надії Володимирівни 

(Туреччина). В березні підзвітного року з метою профорієнтації відбулися 

виставки “Annual International Exhibition of Education” м. Агра (Індія), та 

“Fifth International Exhibition of Education Abroad” м. Тель-Авів (Ізраїль). 

 Ректор активізував роботу щодо отримання міжнародних навчальних 

та науково-практичних грантів. 

 В 2013 році було  подано на розгляд до ЄС наступні Tempus проекти: 

 Румуно-Молдавсько-Український проект:”STRENGTHENING THE 

COMMUNICATION SKILLS FOR FAMILLY DOCTORS TO 

INCREASE THE HEALTH CARE EFFICIENNCY AND QUALITY IN 

EASTERN EUROPE (SEQUAEE)” 

 Італійсько-Молдавсько-Український проект: “SUSTAIN-Synergising 

Universities in patient Safety training through Technology Across an 
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International Network” 

 Ірладсько-Молдавсько-Український проект: “University International 

Food Control Systems- UnICoS” 

 В грудні 2013 року  отримано грант  CHRONEX-RD “Розвиток 

трансплантаційної мережі для клінічних досліджень та розвитку і 

вдосконалення ведення пацієнтів з хронічними захворюваннями”, термін 

виконання 2 роки (вартість 1-го року складає 176 466,13 євро; 2-го року -116 

786,23 євро). 

 
3.19. Ефективне використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів,  

          а також ритмічну роботу навчально-виховного, наукового, консультатив- 

          но-діагностичного та лікувально-профілактичного процесів. 

 

Протягом  2013 року здійснювався постійний контроль за ефективним 

та раціональним використанням матеріальних, фінансових і трудових ресур-

сів. При необхідності проводиться перепрофілювання штатних посад для за-

безпечення належного функціонування університету. Придбання товаро-

матеріальних цінностей проводилося на підставі службових записок лише на 

невідкладні потреби.  

Агенством «Центрінформ» у звітному році  для забезпечення навчального  

процесу відшкодовано 28225 грн.  

 Співробітники клінічних кафедр університету  виконали та забезпечили у  

повному обсязі консультативно-діагностичний процес та лікувально- 

профілактичну роботу: 

 - ведення хворих – 49615, з них сільських мешканців – 11902 (23,9%); 

 - проведено консультацій – 186115, з них сільських жителів – 51331 

(27,5%); 

 - виконано оперативних втручань першим та другим хірургом – 27257; 

 - виїзди по центру екстренної медичної допомоги – 315, кількість обсте-

жених хворих – 962; 

 - виконано рецензування історій хвороб – 2534. 
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3.20. Здійснення загального керівництва будівництвом,  

          реконструкцією, а також капітальним  ремонтом основних фондів. 

 

Загальне керівництво капітальним та поточним ремонтом основних фон-

дів здійснюється ректором університету та проректором з адміністративно-

господарської та фінансової роботи. 

       На початок року було завершено  проведення капітального ремонту фа-

саду Головного навчального корпусу із заміною старих віконних блоків на 

енергозберігаючі метало пластикові. Також у звітному році проведено капі-

тальний ремонт по заміні на метало пластикові, не придатні для подальшої 

безпечної експлуатації, всі віконні та окремі зовнішні дверні блоки Анатомі-

чного корпусу. Вартість виконаного обсягу капітального ремонту становить 

2279,6 тис.грн. 

      Фахівцями підрядних організацій проведено поточний ремонт мереж  га-

рячої води,  холодного водозабезпечення та каналізації гуртожитків №1 по 

вул. Ядова, 4а та №2 по вул.  Малиновського, 63, поточний ремонт мережі 

опалення Головного, Анатомічного корпусів та аварійні ремонт зовнішнього 

водопроводу приміщення кафедри іноземних мов і зовнішньої теплотраси по 

вул.. Пастера.2. Відремонтовано після стихійного лиха-буревію покриття сві-

тлового вікна Анатомічного корпусу. Проведено заміну старих віконних бло-

ків на метало пластикові на кафедрі біофізики та в навчальних кімнатах від-

ділу супроводження автоматизованих систем. Відремонтовано покрівлю 

приміщення їдальні по вул. Ядова, 4а. Здійснено прокладання резервного си-

лового кабелю до будівлі гуртожитку №1/1 по вул. Ядова, 4а. 

        Загальний обсяг вартості проведених поточних ремонтів підрядними ор-

ганізаціями становить 279,8 тис.грн. 

       Поряд з цим, в порівнянні з попередніми роками значно зріс обсяг робіт 

по підготовці приміщень до роботи в зимовий період, проведений власними 

силами (господарським способом). 
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       Перш за все значний обсяг робіт з покращення умов праці, лікуванню 

хворих та навчанню студентів проводився в Університетській клініці за підт-

римкою Благодійного фонду. В поточному році власними силами та за раху-

нок допомоги спонсорів відремонтовано системи комунікації та приміщення 

приймального відділення, частину відділення неврології, ділянки зовнішніх 

тепломереж і тепловий бойлер. 

       Проведено окремі ремонти в приміщеннях кафедри іноземних мов, робо-

чих кабінетах адміністративних приміщень, приміщеннях спорткомплексу та 

в житлових кімнатах гуртожитку №2. Відремонтовано частину приміщень 

навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря по пров. Валі-

ховський, 3. 

       З метою призупинення процесів корозії пофарбовано окремі будинки в 

спортивно-оздоровчому таборі «Медик». 

       Проведено ремонт мереж електроживлення, із заміною в окремих випад-

ках світильників, в адміністративно-гоподарських приміщеннях по вул. Пас-

тера, 11, Князівська, 1, окремих будівель СОТ «Медик», на кафедрі гістоло-

гії,  в одному приміщенні лабораторії по експериментальній генетиці та ін-

ших. 

        В 2013 році отримано позитивний експертний Звіт ДП «Укрдержбудекс-

пертиза» по кошторисній документації на проведення капітального ремонту 

фасаду, покрівлі, внутрішніх приміщень та систем комунікацій Анатомічного 

корпусу. Завершується експертиза кошторисної документації на капітальний 

ремонт внутрішніх приміщень та систем комунікацій Головного навчального 

корпусу. Зазначені навчально-лабораторні корпуса являються пам’ятками 

архітектури місцевого значення. 

  
3.21. Виконання екологічної програми. 

 

Виконанню екологічних програм в університеті приділяється неабияке 
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значення. Викладачі кафедр професійної патології, клінічної лабораторної та 

функціональної діагностики,(опорної з судової медицини),  гігієни та медич-

ної екології, кафедри епідеміології та біобезпеки  за сумісництвом є  співро-

бітниками міської та обласної СЕС, безпосередньо беруть участь у виконанні 

діючих державних екологічних програм: 

- «Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля 

Азовського і Чорного морів». 

- «Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами». 

- «Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства». 

Активну участь в заходах проти тютюнопаління, вжитих спільно із студ-

радою ОНМедУ,  взяли кафедри університету, співробітники бібліотеки, 

якими підготовлені бесіди, лекції, стенди тощо. 

3.22. Своєчасне подання Міністерству встановленої статистичної,  

          бухгалтерської звітності, а також за додатковою угодою інших  

           додаткових відомостей про роботу і стан закладу. 

 

Квартальні звіти – баланс та статистична звітність подається до МОЗ 

України своєчасно. 

3.23. Своєчасний щоквартальний звіт про результати, передбачені  

          Контрактом, а за вимогою Міністерства - достроковий у разі  

           неналежного виконання умов цього Контракту. 

 

Щоквартальні звіти про результати діяльності, передбачені Контрак- 

том, надаються до МОЗ України своєчасно, з обґрунтуванням кожної позиції. 

 

 

 

Кількісні показники виконання умов контракту 

(розділ 3) ректором Одеського національного медичного 

університету у 2013році 

 
№№ 

п.п. 

ПОКАЗНИК Пункт 

конт-

ракту 

Кількісні показ-

ники 

1 2 3 4 



 31 

1. Кількість виданих за звітний календарний рік: 

-  монографій 

- підручників, серед авторів яких є викладачі 

та науковці закладу; 

- навчальних посібників; 

 

- методичних рекомендацій ; 

 

- інших навчально-методичних видань. 

3.1.  

13 

15 (гриф.МОН, 

МОЗ) 

19, з них 9- гриф 

МОН 

12, з них 7-гриф. 

МОЗ 

15 

2. Кількість одиниць комп΄ютерної техніки у за-

кладі, в тому числі що використовується: 

- у навчальному процесі; 

- у наукових дослідженнях; 

- в управлінні закладом. 

 

 

3.1. 

3.3. 

3.15 

1064 

 

906 

60 

98 

3. Сума витрат: 

- на придбання навчального обладнання /за 

звітний рік/: 

- на поповнення книжкового фонду бібліотеки 

3.1.  

12035,9 

 

764432,32 

4. Ліцензований обсяг прийому до закладу з ко-

жної спеціальності: 

- 7.12010001 лікувальна справа 

  8.12010001 

 

- 7.12010002 педіатрія 

  8.12010002 

 

- 7.12010005 стоматологія 

  8.12010005 

 

- 7.12010003 медико-профілактична справа 

   8.12010003 

 

- 7.12020101 фармація (денна/заочна) 

   8.12020101 

 

- 6.110100 сестринська справа 

 

- 5.110109 стоматологія ортопедична 

 

-  6.030103 практична психологія (ден-

на/заочна) 

 

-  6.130101 соціальна допомога (денна/заочна) 

3.1.  

 

975 

25 

 

175 

25 

 

175 

25 

 

100 

10 

 

100/200 

25 

 

150 

 

50 

 

50/25 

 

 

50/25 
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Прийнято на навчання: 

 

Спеціальність  

За держав-

ним замов-

ленням 

За контрактом Всього: 

Вітчи-

зняні 

грома-

дяни 

Іно-

земні 

гро-

ма-

дяни 

Лікувальна справа 221 366 332 919 

Педіатрія 70 27 - 97 

Стоматологія 4 155 72 231 

Медико-профілактична справа 25 10 - 35 

Фармація (денна форма) 0 46 10 56 

Фармація (заочна форма) 0 56 9 63 

Сестринська справа 0 6 - 6 

Стоматологія ортопедична 0 21 2 23 

Практична психологія (денна 

форма) 

0 27 - 27 

Практична психологія (заочна 

форма) 

0 11 - 11 

Соціальна допомога (денна 

форма) 

0 3 - 3 

Соціальна допомога (заочна 

форма) 

0 3 - 3 

Всього: 320 731 425 1476 

5. Середньорічний контингент: 

- студентів 

- курсантів, слухачів циклів підвищення 

кваліфікації (бюдж./контр.) 

- інтернів (бюдж./контр.) 

п.3.8 5397 

 

3000 вітч./ 

46 іноз. 

958 

6. Виконання /в абсолютних числах та у відсо-

тках до плану/ за рік плану підготовки: 

- докторів наук; 

- кандидатів наук. 

3.8.  

 

7 (100%0 

36 (100%) 

7. Ефективність аспірантури 3.8. 100% 

8. Ефективність докторантури /для закладів, де 

вона існує/ 

3.8. 100% 

9. Кількість у закладі /в абсолютних числах та 

у відсотках до загальної кількості науково-

педагогічних працівників/: 

- докторів наук; 

- кандидатів наук; 

3.8.  

 

 

130 (14,4%) 

512 (56,6%) 
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- тих, хто не має вченого ступеню. 263 (29,1%) 

10. Кількість науково-педагогічних працівників 

закладу, які протягом звітного року підви-

щили свою кваліфікацію (в абсолютних чис-

лах та у відсотках до загальної їх кількості). 

3.8. 151 (16,7%) 

11. Кількість "конкурсних" науково-дослідних 

робіт, які виконуються у закладі. 

3.8. 5 

12. Обсяг державного фінансування науково-

дослідних робіт, які виконуються у закладі. 

3.3. 415,1 тис. грн. 

13. Обсяг досліджень на госпрозрахункових за-

садах. 

3.3. 222,8 

14. Кількість об΄єктів, які протягом звітного ро-

ку: 

- відремонтовано капітально; 

- реконструйовано. 

Обсяг фінансових витрат на зазначені робо-

ти 

  

 

2 

- 

2279,6 тис. грн. 

15. Обсяг бюджетного фінансування закладу 

(грн) 

 60734,3 

16. Обсяг позабюджетних надходжень. (спец 

фонд, грн.) 

 101948,6 

 

 

Ректор                    В. Запорожан 

 

     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1. 
 

 

 

Перелік (назва, дата проведення) проведених заходів,  

присвячених знаменним подіям, національно-культурним традиціям, 

провідним вченим, політичним діячам, пам’ятним подіям закладу. 
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

1.  Відвідування студентами-волонтерами загону 

«Милосердя» відділення онкогематології  в 

ООДКЛ. 

Протягом 1 кварталу 

2013 року (два рази на 

тиждень) 

2.  Круглий стіл з іноземними студентами 

«Народні та релігійні свята в Україні: Різдво, 

Хрещення, Масляна». 

02 січня 2013 

3.  Бесіда з іноземними студентами «Лікарі світу 

проти ядерної війни». 

03 січня 2013 

4.  Круглий стіл з іноземними студентами «Ос-

новні типи медичних закладів в Україні». 

04 січня 2013 

5.  Організація та проведення виставки для 

студентів, присвячена Соборності України 

09-23 січня 2013 

6.  Круглий стіл з іноземними студентами «М.І. 

Пірогов – великий російський вчений – анатом, 

громадський діяч» 

11 січня 2013 

7.  Кругий стіл з іноземними студентами «У 

здоровому тілі – здоровий дух». 

11 січня 2013 

8.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій 100 річчю Смелякова Я.Г.  

11 січня 2013 

9.  Організація та проведення виставки для 

студентів  «Фiлософiя в сучасному суспiльствi». 

14-19 січня 2013 

10.  Організація та проведення різдвяного свята 

«Маланка та Василь». 

14 січня 2013 

11.  Організація та проведення виставки для 

студентів «2013 рік – рік фізичного здоров’я». 

14 січня 2013 

12.  Круглий стіл з іноземними студентами «Він 

переміг хворобу». 

15 січня 2013 

13.  Допомога благодійному фонду «Пчёлка» у 

проведенні свята для дітей у ЗОШ №87 

 15 січня 2013 

14.  Організація та проведення виставки для 

студентів «На допомогу студентам, які 

складають іспити». 

15-28 січня 2013 

15.  Допомога благодійному фонду «Пчёлка» у 

проведенні свята для дітей у ЗОШ №93 

16 січня 2013 

16.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Гострі інфекційні захворювання 

16 січня 2013 
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

ЛОР-органів». 

17.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій 130 річчю Толстого О.М. 

17 січня 2013 

18.  Круглий стіл з іноземними студентами «Вели-

кий російський  мікробіолог І.І. Мечников»  

17 січня 2103 

19.  Організація та проведення виставки для 

студентів «2013 год – год защиты окружающей 

среды». 

17 січня 2013 

20.  Фінал конкурсу «Кращий відео - ролік про 

ОНМедУ» 

17 січня 2013 

21.  Організація та проведення виставки для 

іноземних студентів «Здоровье и питание». 

21 січня 2013 

22.  Круглий стіл з іноземними  студентами 

«В.П.Філатов – відомий український офтальмо-

лог». 

23 січня 2013 

23.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій 225 річчю Байрона Дж. 

23 січня 2013 

24.  Організація та проведення акції до Дня 

боротьби з ВІЛ/СНІДом (за підтримки 

Громадського руху «Партнер»). 

25 січня 2013 

25.  Організація та проведення виставки для 

іноземних студентів «Національні свята Індії». 

25 січня 2013 

26.  Проведення екскурсій студентів перших курсів 

до музею Одеського військово-історичного 

музею Південного оперативного командування 

10.01.2013, 24.01.2013, 

14.02.2013, 28.02.2013, 

07.03.2013, 21.03.2013 

27.  Проведення екскурсій студентів других курсів 

до музею Одеського козацтва 

9.01.2013, 23.01.2013, 

13.02.20113, 27.02.2013, 

06.03.2013, 20.03,2013 

28.  Проведення екскурсій для іноземних студентів 

по історичних місцях м.Одеси. 

05.01.2013, 19.01.2013, 

09.02.2013,16.02.2013, 

22.03.2013, 29.03.2013 

29.  Організація та проведення зустрічей студентів з 

провідними вченими університету. 

17,24,31 січня 2013,                  

14,21,28 лютого 2013,               

07,14,21 березня 2013  

30.  Круглий стіл з іноземними студентами «Виш-

невський О.О. –російський вчений-медик, вій-

29 січня 2013 
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

ськовий хірург». 

31.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій 85 річчю Проскуріна П.Л. 

29 січня 2013 

32.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Проблеми вакцінопрофілактики в 

Україні». 

04 лютого 2013 

33.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій 230 річчю Стендаля 

04 лютого 2013 

34.  Круглий стіл з іноземними студентами «На-

родна мудрість про здоров’я». 

05 лютого 2013 

35.  Круглий стіл з іноземними студентами «Вели-

кий російський фізіолог І.М. Сєченов». 

05 лютого 2013 

36.  Зустріч представників Студентської ради з го-

ловою Ради ректорів в Юридичній Академії, з 

приводу законопроекту до Верховної Ради. 

05 лютого 2013 

37.  Організація та проведення святкового вечора у 

клубі «Огні» до Дня стоматолога. 

09 лютого 2013 

38.  Участь у концерті до відкриття 

інтелектуального клубу «Брейн-ринг». 

10 лютого 2013 

39.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій 100 річчю Казакевич Е.Г. 

12 лютого 2013  

40.  Круглий стіл з іноземними студентами 

«Д.К. Заболотний – відомий мікробіолог, епіде-

міолог. Одеський період  у діяльності вченого». 

13 лютого 2013 

41.  Бесіда з іноземними студентами «Яким повинен 

бути лікар». 

13 лютого 2013 

42.  Круглий стіл з іноземними студентами «Си-

стема охорони здоров’я  в Україні». 

14 лютого 2013 

43.  Організація та проведення конкурсу серед 

студентів на Герб факультету  

14 лютого 2013 

44.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Здоров’є вашої шкіри». 

14 лютого 2013 

45.  Відвідування Одеського академічного 

російського  драматичного театру імені А. 

Іванова за запрошенням Одеської обласної 

організації інвалідів «Інваліди Надії в 

15 лютого 2013 
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

Майбутнє» 

46.  Круглий стіл «Е. Д. Двужильная о моральной и 

социальной ответственности врача». 

18 лютого 2013 

47.  Організація та проведення виставки для студен-

тів «Iскра божа. Роздуми про християнство». 

18-28 лютого 2013 

48.  Організація та проведення виставки для 

студентів, присвячена Дню захисника Вітчизни 

18-26 лютого 2013 

49.  Участь у проведенні Дня вибору професії в 

ОНМедУ 

19 лютого 2013 

50.  Круглий стіл з іноземними студентами «Ос-

новні типи медичних закладів в Україні. Лі-

карня». 

19 лютого  2013 

51.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій 100 річчю Ірвіна Шоу 

20 лютого 2013 

52.  Організація та проведення університетської гри 

«Брейн-ринг» на кубок ректора. 

20 лютого 2013 

53.  Круглий стіл з іноземними студентами «Ос-

новні типи медичних закладів в Україні. По-

ліклініка». 

21 лютого 2013 

54.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Розвиток стоматології на сучасному 

рівні»  

22 лютого 2013 

55.  Організація та проведення урочистого концерту 

для  випускників фармацевтичного факультету 

заочного відділення. 

26 лютого 2013 

56.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій 100 річчю Михалкова 

С.В.  

27 лютого 2013 

57.  Круглий стіл з іноземними студентами «Основ-

ні типи медичних закладів в Україні. Диспан-

сер». 

28 лютого 2013 

58.  Організація та проведення виставки для студен-

тів «День матері». 

01-09 березня 2013 

59.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Україна і світ: прагнення змін» 

04-11 березня 2013 

60.  Бесіда з іноземними студентами «Роль жінки в 06 березня 2013 
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

історії, науці та суспільстві». 

61.  Круглий стіл з іноземними студентами «Фе-

номен О.О. Шалімова» 

06 березня 2013 

62.  Організація та проведення урочистого концерту 

до Міжнародного жіночого дня. 

06 березня 2013 

63.  Організація та проведення зустрічі з заступни-
ком губернатора Одеської області Волошенко-
вим Д.Б. 

07 березня 2013 

64.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Міжнародний жіночий день». 

8 березня 2013 

65.  Участь студентів в XXI обласних студентських 

іграх: боротьба дзюдо (чоловіки). 

11-12 березня 2013 

66.  Участь студентів в XXI обласних студентських 

іграх: волейбол. 

11-28 березня 2013 

67.  Участь іноземних студентів у змаганнях з кріке-
ту  

12 березня 2013 

68.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій 85 річчю Гарсіа Маркеса 

13 березня 2013  

69.  Круглий стіл з іноземними студентами  

«Г.А. Ілізаров – відомий хірург-травматолог, 

ортопед». 

14 березня 2013 

70.  Організація та проведення конференції з 

проекту «Майбутнє» за участю волонтерів та 

голови фонду «Пчелка» Оленою Павленко.  

14-16 березня 2013 

71.  Організація та проведення урочистого 

концерту, присвяченого Міжнародній 

конференції «Сучасні теоретичні та практичні 

аспекти клінічної медицини» до 100-річчя з дня 

народження професора К.Д. Двужильної 

14 березня 2013 

72.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Всесвітній день боротьби з тубер-

кульозом». 

19 березня 2013 

73.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Заповедники — экологически чис-

тые места планеты». 

20 березня 2013 

74.  Участь курдських студентів у вечорі, 

присвяченому національному святу весни – 

21 березня 2013 
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

Навруз. 

75.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій 100 річчю 

Е.Д.Двужильної 

21 березня 2013 

76.  Участь туркменських студентів у вечорі 

«Знайомтесь: Туркменістан» (до свята Навруз). 

25 березня 2013 

77.  Участь у проведенні заходу «Філатовські 

читання» в домі-музеї В.П. Філатова. 

27 березня 2013 

78.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Біотехнологія в клінічній медицині». 

28 березня 2013 

79.  Участь студентів в XXI обласних студентських 

іграх гирі. 

28-29 березня 2013 

80.  Участь індійських студентів в спортивних 

змаганнях з крикету (8 команд). 

30 березня 2013 

81.  Круглий стіл для студентів  «Шкідливі звички: 

як з ними боротися» 

1 квітня 2013 

82.  Круглий стіл з іноземними студентами 

«Одеса. Сторінки минулого та сучасного». 

02 квітня 2013 

83.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій творчості Герцена 

О.І. 

02 квітня 2013 

84.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій творчості Ліпатова 

В.В., 

05 квітня 2013 

85.  Проведення благодійної акції у міському 

дитячому  притулку. 

05 квітня 2013 

86.  Участь студентів в XXI обласних студентських 

іграх: футбол 

06 квітня 2013 

87.  Організація та проведення суботників до Дня 

довкілля 

06,13,20,27 квітня 2013 

88.  Участь студентів в XXI обласних студентських 

іграх: волейбол 

07 квітня 2013 

89.  Проведення тренінгів для старшокурсників з 

прав та обов’язків лікарів. 

08-12.04.2013, 20-

24.05.2013, 03-

07.06.2013 
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

90.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій творчості Ахмадуліна 

Б.А. 

09 квітня 2013 

91.  Круглий стіл з іноземними студентами 

«М.Ф.Гамалія  - відомий одеський 

мікробіолог». 

  

 

10 квітня 2013 

92.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Символ стійкості і мужності. 10 

квітня  – День визволення Одеси» 

10 квітня 2013 

93.  Організація та проведення екскурсій до театру 

опери та балету 

10 квітня 2013 

94.  Організація та проведення сирійськими студен-
тами зустрічі з керівниками Одеського Сирійсь-
кого  землятства 

11 квітня 2013  

95.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій творчості Северянина 

І. 

12 квітня 2013 

96.  Організація та проведення вікторини для 

іноземних студентів  «Що я знаю про Одесу» 

12 квітня 2013 

97.  Участь в акції «Даруй добро» благодійного фо-
нду «Пчелка» 

12-14 квітня 2013 

98.  Участь студентів в XXI обласних студентських 

іграх: художня гімнастика 

13 квітня 2013 

99.  Участь студентів в XXI обласних студентських 

іграх: баскетбол 

14 квітня 2013 

100.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій творчості Волошина 

М.О. 

15 квітня 2013 

101.  Участь у всеукраїнській акції «День боротьби з 
артеріальною гіпертензією» 

15-19 квітня 2013 

102.  Участь у міському вокальному конкурсі «Две 

звезды» 

16 квітня 2013 

103.  Організація та проведення виставки для студен-

тів «Гомеопатія в сучасному суспільстві» 

 

17 квітня 2013 

104.  Круглий стіл з іноземними студентами 17 квітня 2013 
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

«Видатний вчений- хірург М.М.Бурденко» 

 

105.  Круглий стіл з іноземними студентами «Ки-

їв – столиця України»  

 

19 квітня 2013 

106.  Круглий стіл з питань охорони праці. 19 квітня 2013 

107.  Участь студентів в XXI обласних студентських 

іграх: гандбол 

20 квітня 2013 

108.  Участь студентів в міських змаганнях з бігу 
«100 за 24» 

20 квітня 2013 

109.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Лікарі – письменники, музиканти, 

художники, колекціонери». 

20 квітня 2013 

110.  Круглий стіл з іноземними студентами, 

присвячений «Дню довкілля». 

20 квітня 2013 

111.  Участь студентів в XXI обласних студентських 

іграх: регбі 

21 квітня 2013 

112.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій творчості Стельмаха 

М.О. 

22 квітня 2013 

113.  Круглий стіл з іноземними студентами 

«Видатний російський фізіолог І.П.Павлов. 

24 квітня 2013 

114.  Організація та проведення індійськими студен-
тами зустрічі з керівниками Одеського Індійсь-
кого  землятства 

24 квітня 2013 

115.  Круглий стіл з іноземними студентами на тему 

«М.А.Булгаков «Рушник з півнем»» 

 

25 квітня  2013 

116.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Техногенне забруднення навколиш-

нього середовища». 

 

25 квітня 2013 

117.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій творчості Паустовсь-

кого К.Г. 

25 квітня 2013 

118.  Участь у концерті для інвалідів у ДК ОНПУ 26 квітня 2013 

119.  Відвідання Меморіалу Великої вітчизняної 26 квітня 2013 
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

війни «411 батарея» до Дня визволення Одеси 

від фашистських загарбників Міжнародного 

воєнно-історичного фестивалю, реконструкції 

бойових дій. 

120.  Участь студентів в XXI обласних студентських 

іграх: боротьба дзюдо. 

27 квітня 2013 

121.  Круглий стіл з іноземними студентами «Іс-

торія святкування Першого травня» 

3 травня 2013 

122.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій творчості 

Р.Рождественського 

06 травня 2013 

123.  Проведення акції «Медін без нікотину» 06-17.05.2013,03-
07.06.2013 

124.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Ожирение – проблема современного 

общества» 

 

06-13 травня 2013 

125.  Участь студентів в університетській спартакіаді 06-25 травня 2013 

126.  Бесіди з іноземними студентами «Як прийнято 

поводити себе в Україні» 

07,14,21,28 травня 2013 

127.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Україна в ВВВ» 

 07-09 травня 2013 

128.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Зупинись і схили голову: День 

Перемоги» 

 07-11 травня 2013 

129.  Організація та проведення святкового концерту, 

присвяченого Дню Перемоги. 

7 травня 2013 

130.  Круглий стіл з іноземними студентами 

«Російський та український етикет». 

7 травня 2013 

131.  Святковий концерт, присвячений Дню 

Перемоги. 

7 травня 2013 

132.  Проведення зустрічі з ветеранами ВВВ та 

покладання квітів до пам’ятника Лікаря, які 

загинули під час Великої Вітчизняної війни. 

7 травня 2013 

133.  Круглий стіл з іноземними студентами «Ве-

лике свято Перемоги» 

7 травня 2013 
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

134.  Лекції для студентів перших курсів з історії 

визволення Одеси та Одеської області від 

фашистських загарбників та лекції з історії ВВВ 

07.04.2013, 14.05.2013, 

12.06.2013  

135.  Проведення традиційної щорічної естафети, 

присвяченої Дню Перемоги. 

9 травня 2013 

 

136.  Поетичний вечір «Поэзия подвига и Подвиг 

поэзии». Вірші поетів, померлих на війні., 

присвячений перемозі у Великій вітчизняній 

війні  

10 травня 2013 

137.  Участь студентів в XXI обласних студентських 

іграх: легка атлетика 

11 травня 2013 

138.  Участь студентів у міській Естафеті до Дня 

Перемоги 

11 травня 2013 

139.  Участь в акції «Почни свій день з благодійнос-
ті» благодійного фонду «Пчелка» 

13-19 травня 2013 

140.  Круглий стіл з іноземними студентами на тему 

«К.Паустовський «Наказ по військовій школі» 

 

13 травня 2013 

141.  Організація та проведення виставки для студен-

тів «Нова література по стоматології» 

 

13 травня 2013 

142.  Проведення екскурсій студентів других курсів  

до Військово-історичного музею південного 

оперативного командування. 

10.04.2013, 14.05.2013, 

05.06.2013 

143.  Участь у засіданні Товариства Святителя Луки. 15 травня 2013 

144.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій творчості К.Д. Баль-

монта 

15 травня 2013 

145.  Організація та проведення виставки для 

студентів, присвяченої Всесвітньому Дню 

поезії. 

15 травня 2013 

146.  Кругий стіл для студентів «Риси суспільної 

діяльності В.В. Підвисоцького» 

15 травня 2013 

147.  Організація та проведення виставки для 

студентів Гемблінг – хронічне захворювання чи 

реалії сучасного світу  

16 травня 2013 

148.  Круглий стіл з іноземними студентами «На 17 травня 2013 
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

українському весіллі» 

149.  Організація та проведення екскурсій до 

літературного музею 

17 травня 2013 

150.  Участь студентів в XXI обласних студентських 

іграх: бокс 

18 травня 2013 

151.  Проведення творчого вечора до Дня перемоги 22 травня 2013 

152.  Організація та проведення квесту по місту 

Одеса на честь Дня перемоги 

22 травня 2013 

153.  Кругий стіл для студентів «Роль Н.І.Пирогова, 

Н.К.Стражеско, В.В.Підвисоцького в 

становленні Одеського медуніверситету» 

22 травня 2013 

154.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Союз медицини та мистецтва». 

22 травня 2013 

155.  Організація та участь студентів у ювілейній 

виставці, присвяченій творчості І.О. Гонча-

рова 

23 травня 2013 

156.  Круглий стіл з іноземними студентами «Кожна 

людина індивідуальна». 

23 травня 2013 

157.  Участь у конференції Української асоціації сту-
дентського самоврядування - національне об'є-
днання студентів України 

23-25 травня 2013 

158.  Організація та проведення виставки для студен-

тів «Наследственные болезни – проблема века» 

 

24 травня 2013 

159.  Участь студентів в XXI обласних студентських 

іграх: карате. 

25 травня 2013 

160.  Організація та проведення воєнно-спортивних 

змагань «Щит Вітчизни». 

25-26 травня 2013 

161.  Організація та проведення виставки для студен-

тів «Екологія дитинства», присявчена Дню за-

хисту дитини 

 

27.05-03.06.2013 

162.  Проведення благодійного збору грошей фонду 
«Пчёлка» для дітей з вадами зору 

28-31 травня 2013 

163.  Участь у гала-концерті міського фестиваля-
конкурсу «Студентська весна» 

28 травня 2013 

164.  Організація та проведення екскурсій до 28 травня 2013 
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

українського драматичного театру ім. В. 

Василька 

165.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Куріння – твій ворог. Рішення про-

блеми. Всесвітній день без тютюну» 

 

31 травня 2013 

166.  Організація та проведення благодійної акції з 

нагоди Дня захисту дітей у парку Перемоги. 

1 червня 2013 

167.  Проведення трудового семестру (для студентів 

1 і 2 курсів) 

03-21 червня 2013 

168.  Організація та проведення екскурсій до музею 

морського флоту 

04 червня 2013 

169.  Організація та проведення виставки для студен-

тів «На допомогу здаючим держіспити» 

 

04 червня 2013 

170.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Людина і природа» (До Всесвітнього 

дня навколишнього середовища)  

 

05 червня 2013 

171.  Організація та проведення екскурсії по Одесь-
кому національному медичному університету 
для студентів з Німеччини 

05 червня 2013 

172.  Організація та проведення третього циклу прое-

кту «Поясни, що таке хвороба та її чинники». 

Тема: «Паління, алкоголь, наркоманія. Наслід-

ки». Робота по групах, опитування. 

06 червня 2013 

173.  Організація та проведення екскурсії до Дендро-
парку «Софіївка», Вінницької обл., м. Умань 

10-15 червня 2013 

174.  Участь в акції благодійного фонду «Пчелка», 
присвяченій «Дню донора» 

10-14 червня 2013 

175.  Організація та проведення виставки для студен-

тів «Історія Конституції України» 

 

11 червня 2013 

176.  Організація та проведення святкового вечора 
для студентів університету, присвячений Дню 
медичного працівника  

12 червня 2013 

177.  Участь у проведенні ярмарки профорієнтації 
Обласною облдержадміністрацією 

12 червня 2013 

178.  Участь в організації та проведенні концерту 
благодійного фонду «Пчёлка» в парку ім. Т.Г. 

15 червня 2013 
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

Шевченка 

179.  Організація та проведення Церемоніалу 

«Останній дзвоник» та «Прийняття присяги 

лікаря». 

20 червня 2013 

 

180.  Проведення благодійної акції для пацієнтів у 
відділенні ортопедії ОДКЛ 

21 червня 2013 

181.  Організація та проведення виставки для 

студентів «День пам'яті і скорботи» 

22 червня 2013 

182.   Організація та участь у заходах до Дня молоді  29 червня 2013 

183.  Організація та проведення виставки для 

студентів до Дня Конституції України 

01-12 липня 2013 

184.  Круглий стіл для іноземних студентів 

«Культура и нравственность» 

01 липня 2013 

185.  Організація та проведення виставки для 

студентів Нові можливості тромбопрофілактики 

02 липня 2013 

186.  Організація та проведення виставки для 

студентів Захистим лікаря 

10 липня 2013 

187.  Організація та проведення ювілейної виставки 

для іноземних студентів, присвяченої творчості 

Е. Евтушенко 

15 липня 2013 

188.  Організація та проведення виставки для 

іноземних студентів, присвяченої творчості 

В.Маяковского 

22 липня 2013 

189.  Проведення суботників, присвячених Дню до-

вкілля 

03,10,17,31.08.2013, 

07,14,21,28.09.20136 

190.  Організація та проведення виставки для 

студентів Як зберегти зір? 

06 серпня 2013 

191.  Організація та проведення ювілейної виставки 

для іноземних студентів, присвяченої творчості 

В. Розова 

12 серпня 2013 

192.  Організація та проведення виставки для 

студентів до Дня Незалежності України 

16-27 серпня 2013 

193.  Організація та проведення ювілейної виставки 

для іноземних студентів, присвяченої творчості 

П.И.Чайковского 

19 серпня 2013 

194.   Участь студентів у проекті губернатора Одесь-  29-30 серпня 2013  
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

кої області «ПаГо-2013» 

195.  Організація здачі крові студентами для допомо-

ги дітям в ООДКЛ  

02-06 вересня 2013 

196.  Проведення акції «Медін без нікотину» 02-06 вересня 2013 

197.  Організація та проведення виставки для 

студентів «День українського козацтва» 

  

02-16 жовтня 2013 

198.  Організація та проведення концерту благодій-

ного фонду «Пчёлка» в концерт холі «Одеса» 

05 вересня 2013 

199.  Відвідання іноземними студентами благодійно-

го концерту Світлани Копильової в Українсь-

кому драматичному театрі 

08 вересня 2013 

200.  Організація по збору та передачі матеріальної 

допомоги дівчаткам з дитячого будинку с. Кра-

сноселка, Комінтернівського району. 

08 вересня 2013 

201.  Організація та проведення ювілейної виставки 

для іноземних студентів, присвяченої творчості 

- А.П. Межирова 

09 вересня 2013 

202.  Організація та проведення виставки для 

студентів Співтовариство медицини та фармації 

10 вересня 2013 

203.  Організація та проведення виставки для 

студентів в допомогу студенту-першокурснику  

11 вересня 2013 

204.  Проведення екскурсій до наукової бібліотеки  

ім. М. Горького 

11-18 вересня 2013 

205.  Організація та проведення екскурсії до Дендро-

парку «Софіївка», Вінницької обл., м. Умань 

16-21 вересня 2013 

206.  Організація та проведення відеоконкурсу серед 

іноземних студентів на медичну тематику 

16 вересня 2013 

207.  Інтернет та медицина 18 вересня 2013 

208.  Проведення суботника по прибиранню терито-

рії меморіалу Великої вітчизняної війни 411 ба-

тарея  

 21 вересня 2013 

209.  Організація збору коштів для допомоги дітям з 

вадами серцево-судинної системи в ООДКЛ 

23-30 вересня 2013 
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

210.  Організація та проведення виставки для 

студентів Н.М. Амосов  - человек, врач, 

писатель 

26 вересня 2013 

211.  Участь у конференції Української асоціації сту-

дентського самоврядування - національне об'є-

днання студентів України 

26-27 вересня 2013 

212.  Участь у засіданні Одеської обласної колегії 

ВСР при МОН України 

27 вересня 2013 

213.  Організація та проведення воєнно-спортивних 

змагань «Щит Вітчизни - Шпиталь» на терито-

рії спортивно-оздоровчої бази «Медик» 

28-29 вересня 2013 

214.  Участь у благодійному концерті для Одеської 

обласної організації інвалідів у Російському 

драматичному театрі 

29 вересня 2013 

215.  Відвідання Чемпіонату України з Регбі «Кредо-

1963»(Одеса)-«Олімп»(Харків)  

29 вересня 2013 

216.  Круглий стіл з іноземними студентами 

«Основні напрямки сучасних наукових 

досліджень в медицині». 

01 жовтня 2013 

217.  Участь студентів у Всеукраїнській спартакіаді 

серед студентської молоді ВНЗ України (м. 

Алушта). 

1-3 жовтня 2013 

218.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Новинки навчальної літератури з 

акушерства і гінекології». 

02 жовтня 2013 

219.  Участь студентів у 22 Обласних студентських 

іграх: пляжний волейбол 

05 жовтня 2013 

220.  Участь студентів у 22 Обласних студентських 

іграх: волейбол 

06 жовтня 2013 

221.  Участь студентів в Турнірі з баскетболу у 

м.Ізмаїлі. 

6-7 жовтня 2013 

222.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Міжнародний день ООН». 

07-11 жовтня 2013 

223.  Круглий стіл з іноземними студентами «М.І. 

Пірогов – великий російський вчений – ана-

том, суспільний діяч» 

07 жовтня 2013 
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

224.  Круглий стіл з іноземними студентами, 

присвячений творчості О.С. Пушкіна 

07 жовтня 2013 

225.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Диво – мозок людини». 

09 жовтня 2013 

226.  Організація та участь іноземних студентів у 

ювілейній виставці, присвяченій творчості Цве-

таєвої М.І. 

10 жовтня 2013 

227.  Круглий стіл з іноземними студентами «Ме-

дичні професії». 

10 жовтня 2013 

228.  Участь студентів у 22 Обласних студентських 

іграх: настільний теніс 

12 жовтня 2013 

229.  Участь студентів у 22 Обласних студентських 

іграх: шахи 

13 жовтня 2013 

230.  Участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій творчості  М.К. 

Реріха. 

14-16 жовтня 2013 

231.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Волшебные силы природных факто-

ров – солнце, воздух, вода». 

15 жовтня 2013 

232.  Організація та проведення виставки для 

студентів «День українського козацтва» 

  

15 жовтня 2013 

233.  Круглий стіл з іноземними студентами «Си-

стема медичного обслуговування жінок». 

16 жовтня 2013 

234.  Організація та участь іноземних студентів у 

ювілейній виставці, присвяченій творчості Іль-

фа І.  

16 жовтня 2013 

235.  Круглий стіл з іноземними студентами «Си-

стема охорони здоров’я дітей в Україні» 

18 жовтня 2013 

236.  Круглий стіл з іноземними студентами «Ви-

датний російський фізіолог І.П. Павлов» 

18 жовтня 2013 

237.  Участь студентів у 22 Обласних студентських 

іграх: баскетбол 

19 жовтня 2013 

238.  Участь студентів у 22 Обласних студентських 

іграх: міні-футбол 

20 жовтня 2013 
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239.  Круглий стіл з іноземними студентами 

«Одеський національний медичний універ-

ситет» 

(з переглядом відеофільму про ОНМедУ) 

21 жовтня 2013 

240.  Участь студентів у відкритому чемпіонті 

України «Південна Пальміра» з пауерліфтінгу. 

22-23 жовтня 2013 

241.  Організація та участь іноземних студентів у 

ювілейній виставці, присвяченій творчості То-

карева В.В. 

22 жовтня 2013 

242.  Круглий стіл з іноземними студентами «Ме-

дичні емблеми» 

23 жовтня 2013 

243.  Круглий стіл з іноземними студентами, 

присвячений творчості «А.П. Чехов. 

Оповідання «Толстый и тонкий» 

24 жовтня 2013 

244.  Круглий стіл з іноземними студентами 

«Здоров’я та довголіття» 

25 жовтня 2013 

245.  Організація та проведення зустрічі з одеським 

поетом В. Гунном. 

04 листопада 2013 

246.  Проведення звітньо-виборчої конференції сту-

дентської ради ОНМедУ. 

07 листопада 2013 

247.  Участь студентів у Чемпіонат світу з карате (м. 

Рим). 

9-10 листопада 2013 

248.  Участь студентів у змаганнях з карате кіокуш-

никай на Кубок Одеської області. 

 

9-10 листопада 2013 

249.  Участь студентів  в Республіканському турнірі з 

боксу «Осінній ринг». 

 

10 листопада 2013 

250.  Круглий стіл з іноземними студентами «Біо-

ритми. Людина – система ритмів» 

11 листопада 2013 

251.  Організація та проведення виставки для 

студентів «День пам'яті жертв Голодомору та 

політичних репресій» 

11-22 листопада 2013 

252.  Участь іноземних студентів у міському 

фестивалю «Райдуга мов». 

11 листопада 2013 

253.  Участь іноземних студентів у Других 12 листопада 2013 
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

міжнародних книгознавчих  читаннях. 

254.  Організація та участь іноземних студентів у 

ювілейній виставці, присвяченій творчості 

Маршака С.Я. 

12 листопада 2013 

255.  Круглий стіл з іноземними студентами 

«М.М. Амосов – відомий український карді-

олог» 

13 листопада 2013 

256.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Новинки навчальної літератури з 

педіатрії». 

14 листопада 2013 

257.  Круглий стіл з іноземними студентами «На-

вколишнє середовище та здоров'я людини». 

14 листопада 2013 

258.  Організація та проведення урочистого 

концерту, присвяченого Дню студента . 

15 листопада 2013 

259.  Участь іноземних та вітчизняних студентів у 

інтернаціональному вечорі, присвяченому 

Міжнародному дню студентів. 

15 листопада 2013 

260.  Участь студентів в Чемпіонаті світу з боротьби 

пангратіон. (Греція) 

16-18 листопада 2013 

261.  Участь студентів у відкритому чемпіонаті 

Одеської області з пауерліфтінгу. 

18 листопада 2013 

262.  Участь іноземних студентів в індійському святі 

Дівалі. 

18 листопада 2013 

263.  Організація та проведення виставки для студен-

тів «Міжнародний день милосердя». 

18-22 листопада 2013 

264.  Участь студентів в Фіналі кубка Ураїни по 

карате-до і кобудо. 

19-20 листопада 2013 

265.  Організація та участь іноземних студентів у 

ювілейній виставці, присвяченій творчості  

Я. Коласа 

20 листопада 2013 

266.   Участь у творчому Фестивалі серед ВНЗ м. 

Одеси «Студентська осінь». 

22 листопада 2013 

267.  Організація та проведення виставки для 

студентів «День пам'яті жертв Голодомору та 

політичних репресій» 

22 листопада 2013 

268.  Організація та проведення виставки для студен- 25-30 листопада 2013 
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№ Найменування заходу Дата проведення заходу 

тів «Суицид – Расстройства, не признающие 

границ». 

269.  Організація та участь іноземних студентів у 

ювілейній виставці, присвяченій творчості Ус-

пенського Е.М. 

28 листопада 2013 

270.  Участь у форумі Одеської обласної державної 

адміністрації на тему волонтерського руху в мі-

сті Одеса. Одержання нагороди «Кращий воло-

нтер у сфері освіти та виховання». 

29 листопада 2013 

271.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Імунітет і екологія». 

03 грудня 2013 

272.  Круглий стіл з іноземними студентами 

«Здоров’я людини та екологія». 

04 грудня 2013 

273.  Участь іноземних студентів у науковій 

конференції з російської мови. 

05 грудня 2013 

274.  Участь іноземних студентів у Олімпіаді з 

російської мови. 

06 грудня 2013 

275.  Круглий стіл з іноземними студентами «Яким 

повинен бути лікар». 

06 грудня 2013 

276.  Організація та проведення виставки «Людина і 

право» для студентів, присвячена Дню прав лю-

дини 

 09-13 грудня 2013 

277.  Організація та участь іноземних студентів у 

ювілейній виставці, присвяченій творчості Над-

сона С.Я. 

09 грудня 2013 

278.  Круглий стіл з іноземними студентами 

«С. Федоров – видатний російський офталь-

молог» 

10 грудня 2013 

279.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Видання ОНМедУ за 2013 рік». 

10 грудня 2013 

280.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Імунітет і екологія». 

11 грудня 2013 

281.  Круглий стіл з іноземними студентами 

«Проблеми деонтології у сучасній медицині». 

12 грудня 2013 

282.  Організація конкурсу творчих робіт іноземних  

студентів для публікації у збірнику 

17 грудня 2013 
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«Альманах». 

283.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Вчені ОНМедУ - ювіляри 2013». 

17 грудня 2013 

284.  Організація та проведення конкурсу серед 

студентів  на кращий відео-ролік про ОНМедУ. 

20 грудня 2013 

285.  Організація та проведення урочистого вечора 

для студентів «Зимова казка». 

20 грудня 2013 

286.  Круглий стіл з іноземними студентами 

«Міжнародна діяльність організації Червоного 

Хреста». 

20 грудня 2013 

287.  Круглий стіл з іноземними студентами «Ак-

туальні проблеми сучасної медичної науки» 

20 грудня 2013 

288.  Організація та проведення виставки для 

студентів «Опасные инфекции в Украине» 

24 грудня 2013 

289.  Круглий стіл з іноземними студентами «Лікарі 

світу проти ядерної війни» 

27 грудня 2013 

290.  Патронаж інвалідів та учасників Великої 

Вітчизняної війни Приморського району 

бійцями  студентського загону «Милосердя». 

Щонеділі протягом 2013 

року 

291.  Надання шефської допомоги міському дитячому 

притулку. 

Протягом 2013 року 

292.  Участь у роботі «Університету третього віку» 

для пенсіонерів Приморського району  

Щочетверга протягом 

2013 року 

     

 

Ректор     В.Запорожан 

 

 

 

 

 


