
Наукова діяльність ХНМУ 
в 2020 році. 

План НДР на 2021 рік



Дистанційна освіта 
Дистанційна наука 

Дистанційна охорона здоров’я
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Нормативні документи: ключові зміни
▪ Подовжено термін експерименту з 

присудження ступеня доктора 
філософії до 31 червня 2021 року

▪ До переліку обов’язкових для 
здобувачів наукового ступеня 
доктора філософії публікацій додано 
публікації в закордонних виданнях, 
проіндексованих у базах даних Web 
of Science Core Collection та/або
Scopus

▪ Подовжено діяльність постійно 
діючих спецрад до 15 травня 2021 
року
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▪ Дозволено проведення засідань 
спецрад із можливістю
використання засобів відеозв’язку в 
режимі реального часу

▪ Уточнено визначення молодого 
вченого як вченого віком до 35 років
включно, який має вищу освіту не 
нижче другого (магістерського) 
рівня, або вченого віком до 40 років
включно, який має науковий ступінь
доктора наук

▪ Частково вирішено питання
взаємодії клінічних баз і клінічних
кафедр



Науковий
продукт

Фінансування

Кадрове забезпечення

Матеріально-технічне
забезпечення

Організаційні заходи 
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Науковий контент



Сильні сторони 
організації

Слабкі сторони 
організації

Зовнішні 
можливості

Зовнішні 
загрози

SWOT-аналіз – інструмент 
стратегічного планування

Strengths Weaknesses

Opportunities Threats
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Зовнішні можливості

• зростання можливостей фінансування 
досліджень через Національний фонд 
досліджень України, міжнародні гранти, 
науково-технічні програми ЄС

• розширення можливостей інтернаціоналізації 
наукової діяльності

• академічна свобода викладачів і наукових 
співробітників

• позиція університету в рейтингах як чинник 
вагомості

• бренд ХНМУ
• активізація державно-приватного партнерства

Threats Opportunities
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Зовнішні загрози

• невизначеність державної політики щодо
інноваційного розвитку країни та наукових досліджень

• тенденція зростання зовнішньої складової 
інноваційного розвитку (придбання і трансфер 
технологій) над внутрішньою складовою 

• зменшення кількості вітчизняних та іноземних 
студентів через політичну й економічну нестабільність 
в країні і світі

• посилення конкуренції на ринку освітніх послуг
• зниження бюджетної підтримки сфери вищої освіти

та вузівської науки
• зниження можливостей фінансування госпдоговірних

науково-дослідних робіт замовниками
• міграція за кордон активної наукової молоді
• надмірна цифрофізація і дистанційність освіти як 

причина зниження якості медичної освіти й науки
• ускладнений доступ до пацієнтів через нормативні

перепони



Фінансування



Фінансування НДР

▪ Зменшення
обсягів бюджетного 
фінансування і 
позабюджетних надходжень

▪ Питома вага позабюджетних 
коштів серед усіх 
надходжень за наукову 
діяльність склала  45,3 %
проти 41,5% у 2019 році

2654

3954

6143 5833

4515

2524

5074 4835

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Зменшення обсягів бюджетного фінансування 
та позабюджетних надходжень (тис. грн)

Бюджет Позабюджет
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Керівники бюджетних НДР 2020 року

▪ Чл.-кор. НАМН України, 
проф. В.М. Лісовий (кафедра 
урології, нефрології та андрології  
ім. А.Г. Подрєза) 

▪ Проф. Д.О. Бутов (кафедра фтизіатрії 
та пульмонології)

▪ Проф. І.В. Завгородній  (кафедра 
гігієни та екології №2)

▪ Доц. К.О. Зеленська (кафедра 
психіатрії, наркології, медичної 
психології та соціальної роботи)

▪ Проф. В.А. Клименко (кафедра 
пропедевтики педіатрії №2)

▪ Проф. І.І. Князькова (кафедра 
клінічної фармакології та 
внутрішньої медицини)

▪ Проф. Г.М. Кожина (кафедра 
психіатрії, наркології, медичної 
психології та соціальної роботи)

▪ Проф. Н.І. Макєєва (кафедра 
педіатрії №2)

▪ Проф. Р.С. Назарян (кафедра 
стоматології дитячого віку та 
імплантології)

▪ Проф. Т.О. Чумаченко (кафедра 
епідеміології)

▪ Проф. К.В. Юрко (кафедра 
інфекційних хвороб)
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Керівники бюджетних НДР 2021 року

▪ Чл.-кор. НАМН України, 
проф. В.М. Лісовий (кафедра 
урології, нефрології та андрології  ім. 
А.Г. Подрєза) 

▪ Проф. Д.О. Бутов (кафедра фтизіатрії 
та пульмонології)

▪ Проф. І.В. Завгородній  (кафедра 
гігієни та екології №2)

▪ Доц. К.О. Зеленська (кафедра 
психіатрії, наркології, медичної 
психології та соціальної роботи)

▪ Проф. І.І. Князькова (кафедра 
клінічної фармакології та 
внутрішньої медицини)

▪ Проф. Р.С. Назарян (кафедра 
стоматології дитячого віку та 
імплантології)

▪ Доц. А.С. Ткаченко (НДІ 
експериментальної та клінічної 
медицини, кафедра біохімії)

▪ Проф. К.В. Юрко (кафедра 
інфекційних хвороб)
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Позабюджетні надходження 

▪ НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ –
2 473 168 грн. (у 2019 році – 3 396  506 грн.)

▪ ЦНДЛ – 556 210 грн. (у 2019 році – 538 936 грн.) 

▪ Клінічні та доклінічні дослідження –
1 783 093 грн. (у 2019 році – 1 138 782  грн.)

▪ НДІ експериментальної та клінічної медицини ХНМУ –
23 500 грн.

- 27,2%

+ 3,2%

+36,2%
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Сильні сторони університету Слабкі сторони університету

• загальний обсяг бюджетного 
фінансування

• диверсифікованість джерел 
надходження коштів

• досвід щодо участі у конкурсах на 
фінансування та виконання 
госпдоговірних робіт, клінічних 
досліджень

• невелика кількість наукових 
дослідницьких грантів

• низькі надходження від НДР в 
розрахунку на одного науково-
педагогічного співробітника

• зменшення коштів, залучених за 
виконання наукових досліджень за 
госпдоговорами

• відсутність мотивації у викладачів 
щодо участі у конкурсах на 
фінансування наукових проєктів

SWOT-аналіз 

ФІНАНСИ

12



Завдання

• активна участь у конкурсах на фінансування НДР від МОЗ 
України, Національного фонду досліджень України

• створення структури для допомоги науковцям в отриманні 
грантів від ЄС та інших грантодавців

• активізація участі у доклінічних та клінічних випробуваннях

• створення наукового продукту з можливістю його 
комерціалізації
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Науковий контент



Кількість НДР

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 M

За рахунок 
загального 
фонду 
Держбюджету

14 13 13 9 14 12 11 12

Ініціативна 
(пошукова) 
тематика

43 45 47 46 47 45 46 45

УСЬОГО 57 58 60 55 61 57 57 58
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План НДР на 2021 рік включає

▪ 8 НДР, затверджених МОЗ України для бюджетного 
фінансування

▪ 50 ініціативних (пошукових) НДР

▪ 5 виконуваних за госпдоговорами
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Сильні сторони університету Слабкі сторони університету

• актуальність виконуваних досліджень

• різноманітність наукової тематики

• наявність комплексних НДР 
(з педіатрії, хірургії)

• можливість виконання 
фундаментальних досліджень і 
прикладних розробок

• тематична структура наукових 
досліджень, яка не завжди відповідає 
викликам часу, багатотемність

• проблеми з відповідністю визначених 
досліджень пріоритетним напрямкам 
розвитку науки, техніки і технології

• недосконалість механізму 
прогнозування перспективної 
тематики

• інерційність у зміні напрямів 
досліджень

• нерівномірність розподілу наукових 
досліджень за структурними 
підрозділами

SWOT-аналіз Тематика НДР
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Наука майбутнього

Реймонд Курцвейл – штатний футуролог Google
– передбачає, що в 2038 році з’являться 
роботизовані люди – продукт 
трансгуманітарних технологій – об’єднання 
Homo Sapiens з додатковим інтелектом, 
імплантами та біодатчиками.
Жоден з медичних університетів не готує 
таких фахівців.

Тематика перспективних наукових 
досліджень: 
▪ мікробіологія й імунологія
▪ нейропсихологія і нейронауки
▪ наномедицина
▪ молекулярна генетика…

18



Завдання

• орієнтація на перспективні напрями науки, розробку високих технологій, їх 

трансфер

• запровадження технологій наукової аналітики та прогнозування у визначенні 

перспективних напрямів досліджень

• посилення ролі дорадчих наукових органів у визначенні перспективних 

напрямів досліджень, організація нових форм взаємодії науковців (як от клуб 

науковців, дискусійний клуб тощо)

• застосування «мобілізаційної» моделі розв’язання актуальних наукових 

проблем
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Кадрове забезпечення



Кадровий склад виконавців НДР

У виконанні НДР 
брали участь:

▪ 14,9 % (у 2019 році -
14,6 %) докторів наук

▪ 58,9 % (у 2019 році –
59,4 %) кандидатів наук

▪ 26,2% (у 2019 році -
26%) без наукового 
ступеня

134 130 132 135 140 144 145

514 537 548 566

585 585 574

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Доктори наук Кандидати наук
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Сильні сторони університету Слабкі сторони університету

• наявність відомих наукових шкіл та 
висококваліфікованих кадрів

• досвід і традиції провадження наукової 
роботи і підготовки кадрів

• науково-дослідна репутація 

• достатньо високий рівень 
дисертаційних робіт

• якість підготовки в аспірантурі

• наявність молодих перспективних 
науковців, які можуть розвивати 
наукову діяльність на національному та 
світовому рівнях

• участь співробітників у міжнародних 
проєктах

• поступове збільшення середнього 
віку наукових кадрів і викладацького 
складу університету, що не 
компенсується підготовкою аспірантів

• складнощі із кадровим
забезпеченням напрямів діяльності
університету

• традиційність у підходах до наукової
та викладацької діяльності

• брак часу у викладачів для наукової 
діяльності

• низька ініціативність науково-
педагогічних співробітників у 
виконанні НДР, участі у відкритих 
конкурсах НДР, в пошуку грантів

• брак фахівців, які володіють 
сучасними методами наукових 
досліджень

• проблеми з удосконаленням soft skills 
викладачами

SWOT-аналіз 

КАДРИ



Ліцензовані PhD-програми

Галузь Спеціальність Кількість 
місць

22 Охорона 
здоров’я

221 Стоматологія 20

222 Медицина 50

224 Технології 
медичної діагностики 
та лікування

5

228 Педіатрія 5
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21 жовтня 2020 р. набрала 
чинності  постанова КМУ, 
якою подовжено захист
докторів філософії 2020 року 
випуску до 31.06.2021 року

Акредитовано НАЗЯВО



Підготовка науково-педагогічних кадрів

74
81

84 87

110 113

52

42

28

14 19

19

4

28

5
12

18

19

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Очна Заочна Контракт

4 4

2
1

2
2

2015 2016 2017 2018 2019 2020

АспірантураДокторантура
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Яких фахівців потребує 
світовий ринок праці

Платформа з онлайн-курсами 
Coursera проаналізувала 65 
мільйонів слухачів за 2020 рік
та склала рейтинг володіння
навичками для 60 країн світу в 
трьох сферах — бізнес, 
технології та наука даних

У сфері бізнесу найбільш актуальними є навички:
• володіння Microsoft Excel;
• проєктний менеджмент;
• цифровий маркетинг;
• блокчейн;
• бізнес-аналітика;
• управління людьми

У галузі технологій сьогодні найтрендовішими є:
• володіння мовами програмування C та JavaScript;
• навички роботи з веброзробки, кібербезпеки;
• навички у галузях хмарних технологій, інтернету речей 

тощо

У сфері науки даних — Data Science найбільш потрібними
є:
• володіння мовою програмування Python
• навички роботи з даними, хмарним API (інтерфейс

програмування застосунків) тощо
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Завдання з підготовки PhD-аспірантів

▪ Акредитація освітньо-наукових PhD-програм ( 221 Стоматологія, 222 
Медицина та 228 Педіатрія )

▪ Ліцензування ОНП за спеціальностями «Громадське здоров’я», 
«Медична психологія», «Медсестринство»

▪ Зміна контенту освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії

▪ Запровадження інноваційних підходів до підготовки аспірантів (Школа 
лідерства для аспірантів, Школа наукових керівників)

▪ Подальша інтернаціоналізація аспірантури (через академічну 
мобільність, участь у міжнародних проектах, залучення іноземних 
фахівців до наукового керівництва)

▪ Співробітництво з іноземними закладами освіти, які здійснюють 
підготовку PhD-аспірантів, в рамках організації ORPHEUS
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Завдання із забезпечення кадрами

• системне відтворення і примноження наукових та науково-педагогічних 
кадрів зі студентської лави

• оволодіння науково-педагогічними і науковими співробітниками, 
аспірантами сучасними технологіями проведення наукових досліджень

• удосконалення науково-педагогічними і науковими співробітниками, 
аспірантами універсальних навичок soft skills

• розвиток компетенцій по залученню коштів на здійснення наукової діяльності

• курс на обов’язкові закордонні дослідницькі стажування для аспірантів та 
викладачів
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Матеріально-технічне 
забезпечення



Матеріально-технічне забезпечення

▪ Створено Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної 
медицини ХНМУ

▪ Відпрацьовано методологію роботи  з проточним цитометром BD 
FACSCanto II фірми Becton Dickinson (США)

▪ Придбано спектрофлуориметр FL8500 виробництва компанії «Perkin
Elmer» (США), що дає змогу поглибити рівень досліджень за такими 
напрямами: 
– дослідження стану фосфоліпідного бішару мембран клітин за допомогою 

флуоресцентних зондів при різній патології;

– вивчення особливостей редокс-стану клітин при дії різноманітних факторів та при 
основних соціально значущих захворюваннях людини;

– вивчення сигнальних шляхів різних видів клітинної смерті (апоптоз, некроз, аутофагія, 
ериптоз, тощо) та особливостей клітинної смерті при інфекційних та неінфекційних 
захворюваннях
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Сильні сторони університету Слабкі сторони університету

• наявність інституції, що може стати 
центром наукових досліджень - НДІ ЕКМ 
ХНМУ

• поява сучасного обладнання для 
виконання досліджень (проточний 
цитометр, спектрофлуориметр)

• наявність плану модернізації 
матеріально-технічної бази наукових 
досліджень

• підтримка адміністрацією плану 
модернізації матеріально-технічної бази

• недостатній рівень матеріально-
технічної бази фундаментальних 
досліджень

• недостатність вільних коштів для 
модернізації матеріально-технічної 
бази 

• дефіцит приміщень для розміщення 
науково-дослідних підрозділів

SWOT-аналіз 
Матеріально-технічне забезпечення
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Завдання

• підвищення ефективності роботи наукового обладнання та лабораторій підрозділів 
університету організацією єдиного центру керування доступом до  обладнання і 
підготовки персоналу

• продовження закуповування сучасного наукового обладнання і його централізація

• створення лабораторії клітинних технологій

• виділення додаткових приміщень для розміщення науково-дослідних підрозділів
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Організаційні заходи



Сильні сторони університету Слабкі сторони університету

• наявність системи адміністрування 
наукової діяльності

• база Наука-онлайн як складова 
менеджменту й оцінки наукової 
діяльності

• співпраця із закладами ОЗ, НДІ, 
приватними структурами в частині 
провадження наукової діяльності

• видання 4-х журналів, три з яких у 
категорії Б Переліку наукових фахових 
видань

• наявність 5 спеціалізованих вчених рад

• інерційність моделі планування й 
виконання наукових досліджень

• відсутність ефективних механізмів 
реалізації циклу «наука – впровадження 
– практика»

• відсутність системи комерціалізації 
наукових результатів та технологій

• відсутність системи проведення 
наукових досліджень за умови 
карантинних обмежень

• недосконалість системи матеріального 
стимулювання для досягнення високих 
наукових результатів

SWOT-аналіз 
Організаційні заходи
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Завдання

• запровадження світового досвіду побудови наукового процесу, поліпшення 
аналітичної системи управління науково-освітньою діяльністю

• опрацювання системи проведення наукових досліджень за умов карантинних 
обмежень

• реалізація послідовності «фундаментальні дослідження – прикладні розробки –
комерціалізація результатів»

• розширення участі у міжнародних дослідницьких проєктах і конкурсах

• залучення громадських організацій, фондів, меценатів до розробки та реалізації 
наукових програм

• проведення університетських конкурсів для підтримки науково-дослідних колективів, 
встановлення іменних премій для викладачів, молодих вчених і студентів за наукові 
результати
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Наукові результати
2020 року



Винахідницька діяльність

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Отримано 

патентів

81, у т.ч. 

патентів 

на 

винаходи 

- 9

78, у т.ч. 

патентів 

на 

винаходи 

- 13

65, у т.ч. 

патентів 

на 

винаходи 

- 18

100, у т.ч. 

патентів 

на 

винаходи 

- 16

101, у т.ч. 

патентів 

на 

винаходи 

- 26

110, у т.ч. 

патентів 

на 

винаходи 

- 26 

66, у т.ч. 

патентів 

на 

винаходи 

- 7

Направлено 

заявок

85, у т.ч. 

патентів 

на 

винаходи 

- 14

73, у т.ч. 

патентів 

на 

винаходи 

- 22

103, у т.ч. 

патентів 

на 

винаходи 

- 39

106, у т.ч. 

патентів 

на 

винаходи 

- 26

110, у т.ч. 

патентів 

на 

винаходи 

- 19

85, у т.ч. 

патентів

на 

винаходи 

– 11

41, у т.ч. 

патентів 

на 

винаходи 

- 7
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Винахідницька діяльність

Патенти на винаходи Заявки на винаходи

37

1 патент

Кафедри:
•психіатрії
• гістології
•біохімії
•дерматології, венерології і СНІДу
•пропедевтики педіатрії №2

2 

патенти

Кафедра медичної 
та біоорганічної хімії

2 

патенти
Кафедра інфекційних 
хвороб

1 патент

Кафедри:
•психіатрії
•ортопедичної стоматології
•медичної та біоорганічної 

хімії 
•дерматології, венерології 

і СНІДу



Винахідницька діяльність

Серед ЗВО, підпорядкованих МОЗ

За інформацією ДП «Український
інститут інтелектуальної власності»,
упродовж 9 місяців 2020 найбільш
активними серед національних
заявників-юридичних осіб були
організації, які працюють у галузі
«Освіта» й «Наукові дослідження та
розробки».
Найбільш активними за 9 місяців
2020 року були організації,
підпорядковані Міністерству освіти і
науки України (МОН України),
Міністерству охорони здоров’я
України (МОЗ України), Національній
академії наук України (НАН України),
Національній академії медичних наук
України, Національній
академії аграрних наук України.
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Звертаємо увагу на 
зміни у патентному 
законодавстві!

21 липня 2020 року Верховна Рада 
України ухвалила у другому читанні 
Закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
реформи патентного 
законодавства», спрямований на 
забезпечення виконання зобов’язань 
України у сфері європейської інтеграції в 
частині узгодження вимог чинного 
законодавства України щодо охорони 
прав на винаходи і корисні моделі із 
правом Європейського Союзу

39

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі» 

об’єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам 
мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес 
(спосіб).
об’єктом корисної моделі може бути пристрій або процес (спосіб).

Правова охорона згідно з цим Законом не поширюється на такі об’єкти:
• хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або 

тварини, способи діагностики організму людини або тварини. 

Дія цього положення не поширюється на:
• продукти (речовини або композиції), що застосовуються в 

діагностиці або лікуванні;
• процеси клонування людини;
• процеси змінювання через зародкову лінію генетичної 

ідентичності людей;
• використання людських ембріонів для промислових або 

комерційних цілей;
• процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть 

спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної 
користі для людей або тварин, а також тварин, виведених 
внаслідок такого процесу;

• людський організм на різних стадіях його формування та 
розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, 
зокрема послідовності або частини послідовності гена



За результатами НДР зроблено доповідей у 2020 році

▪ На українських 
наукових форумах – 877 
(проти 1376 у 2019 
році)

▪ На зарубіжних наукових 
форумах – 185 (проти 
261 у 2019 році)

40

Найбільшу кількість доповідей 
на зарубіжних форумах 
зробили співробітники кафедр

▪ Внутрішньої медицини №1
▪ Громадського здоров’я
▪ Педіатрії №1 та неонатології
▪ Клінічної фармакології
▪ Патологічної анатомії
▪ Медичної генетики
▪ Фтизіатрії та пульмонології



За результатами НДР опубліковано

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Монографій 29 38 56 44 49 38 49

Статей у 

наукових 

виданнях,

у т.ч. у 
країнах

дальнього

зарубіжжя

1916

124

2064

140

1952

216

1820

311

1684

260

1574

387

1316

402

Статей у 

виданнях баз 

Scopus та WoS

201 257 345
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ХНМУ у рейтингу ЗВО України за показниками Scopus

Дата

Показник

22.12

2014

26.03

2015

16.07

2015

25.01

2016

28.03

2016

29.06

2016

квітень

2017

квітень 

2018

квітень

2019

квітень 

2020

Загальне      

місце
28 28 27 26 26 27 26 25 24 24

Місце серед 

медичних 

ВНЗ

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

публікацій 177 176 222 224 225 226 230 446 584 722

цитувань 560 570 738 836 883 930 1090 1747 2190 2586

Індекс Гірша 14 14 16 18 18 18 19 24 27 30
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Алєксєєва В.В.
Бездітко П.А.
Бутов Д.О.
Гаргін В.В.
Горбач Т.В.
Гречаніна О.Я.
Губіна-Вакулик Г.І.
Звєздай В.І.
Конь К.
Кривенко Л.С.
Кривенко О.

Кузнєцова А.
Кузьміна І.Ю.
Лісовий В.М.
Назарян Р.С.
Сохань А.В.
Стащак А.Ю.
Ткаченко А.С.
Хворостинка В.М.
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Автори найбільш цитованих публікацій ХНМУ у Scopus
(5 та більше цитувань)



Високоефективні медичні університети
очікують, що кожен дослідник, як правило, 
публікує щонайменше 4-5 статей на рік із
значним залученням аспірантів як авторів. 
На даний момент ХНМУ не дає таких 
показників на одного дослідника, які
вважалися б оптимальними, враховуючи, що
в університеті працює понад 700 викладачів
та близько 130 статей проіндексовано за 
2019 рік. 
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Рівень міжнародної наукової
співпраці ХНМУ різко впав з 50 до 
70% у період до 2015 року до 8-13%. 
Коефіцієнт міжнародної наукової
співпраці 50-70% - це приблизно те, 
що повинен підтримувати
зростаючий університет, який
спеціалізується на медицині. 

45

Повернення до рівня міжнародної
співпраці щонайменше 50% як 
базового має бути найвищим
пріоритетом ХНМУ для його
досліджень. Виконання медичних
досліджень надзвичайно складно 
з єдиним авторством, і рівень
цитування буде важко збільшити, 
якщо не вирішити цю проблему



Незважаючи на ці зовнішні виклики, 
університет збільшив опубліковану
продукцію на 2500%. Це досягнення, яке 
демонструє, що університет не тільки
здатний проводити наукові дослідження, але 
й здатний робити це самостійно на тлі
значних негараздів. Багато університетів
покладаються на іноземних партнерів при 
створенні науково-дослідної бази, ХНМУ не 
мав цієї переваги. Однак ця здатність
проводити дослідження самостійно свідчить
про те, що ХНМУ має змогу стати більш
інтернаціоналізованим в майбутньому
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Установа Дослідників Публікацій

Львівський НМУ 764 1161

Буковинський ДМУ 695 669

Запорізький ДМУ 569 1303

НМАПО 521 540

Вінницький НМУ 273 1056

НМУ ім. О.О. Богомольця 239 601

Національний ФУ 164 537

Івано-Франківський НМУ 104 157

ХНМУ 93 176



Бездітко П.А.
Бутов Д.О.
Гречаніна О.Я.
Звєздай В.І.
Козько В.М.
Конь К.

Лісовий В.М.
Макєєва Н.І.
Сенаторова Г.С.
Сипливий В.О.
Сокол К.М.
Сохань А.В.

48

Автори найбільш цитованих публікацій ХНМУ у Web of 
Science (2 та більше публікації, процитованих 5 та 
більше разів)



Університет найбільш відомий
публікаціями з кардіології та
серцево-судинної медицини, а 
також охорони здоров’я,алергії,
інфекційних хвороб та імунології. Є 
невелика кількість цитованих
високоякісних робіт у галузі
нанонауки та нанотехнології. Це
сфери, які університет повинен 
розглядати як стратегічні пріоритети
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Рейтинг наукових колективів у базі Google Scholar

2017 2018 2019 2020 Університети, НДІ

5 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

28 Дніпропетровська медична академія

32 53 30 29 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України

24 32 61 39 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ України

69 76 71 Національний фармацевтичний університет МОЗ України

88 115 72 74 Харківський національний медичний університет МОЗ України
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Проведено в ХНМУ наукових форумів / 
внесених до Реєстру

52

45

64

58

52

46

27

16 14
19

0

15 14
9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Тенденція до зменшення кількості наукових форумів

Форуми

Реєстрові у т.ч.
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Провели конференції у 2020 році

3 конференції

▪ кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології

▪ кафедра гігієни та екології №1

2 конференції

▪ кафедра внутрішньої медицини №2, клінічної 
імунології та алергології  ім. акад. Л.Т. Малої

▪ кафедра латинської мови та медичної термінології

▪ кафедра медичної генетики

▪ кафедра психіатрії, наркології , медичної психології  та 
соціальної роботи

1 конференцію

▪ кафедра анатомії

▪ кафедра гістології, цитології та ембріології

▪ кафедра громадського здоров’я та управління 
охороною здоров’я

▪ кафедра дерматології, венерології і СНІДу

▪ кафедра  інфекційних хвороб

▪ кафедра клінічної лабораторної діагностики

▪ кафедра медичної біології

▪ кафедра медичної та біологічної фізики

▪ кафедра медичної та біоорганічної хімії

▪ кафедра мовної підготовки іноземних громадян

▪ кафедра педіатрії №2

▪ кафедра ПВМ №2 та медсестринства

▪ кафедра пропедевтики педіатрії №2

▪ кафедра хірургії №1

▪ кафедра хірургії №2

▪ кафедра урології, нефрології та андрології 
ім. 
проф. А.Г. Подрєза

▪ кафедра української мови, основ психології та 
педагогіки

▪ кафедра філософії52



Виконання й планування дисертаційних робіт

49 48 44 37

28
30

213

235 226 218 222 227

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Докторські Кандидатські і Ph-D

7 7 6 4 6
5

40

68

46
41 44

32

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Докторські Кандидатські і Ph-D

Виконується

Заплановано
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Захисти дисертаційних робіт

5 5

9 9

13

33
4

3

6

1

7

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Захищено Подано до спецрад

Докторські

41 40 40
37 35

1922 21 22
29

18

25

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Захищено Подано до спецрад

Кандидатські і Ph-D
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Докторські дисертації захистили
▪ Дубівська С.С. (кафедра медицини невідкладних 

станів, анестезіології та інтенсивної терапії)

▪ Шелест Б.О. (кафедра внутрішніх та професійних 
хвороб)

▪ Немцова В.Д. (кафедра клінічної фармакології та 
внутрішньої медицини) 

Достроково захистили дисертації 
аспіранти кафедр
▪ хірургії №1

▪ внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології 
та алергології імені академіка Л.Т. Малої

▪ акушерства та гінекології №2
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Голови наукових комісій

Голови проблемних комісій

з фундаментальних дисциплін – проф. І.В. Сорокіна

з терапевтичних дисциплін – проф. П.Г. Кравчун

з хірургічних  дисциплін – проф. В.В. Бойко

з педіатрії – проф. Ю.В. Одинець

з акушерства та гінекології – проф. М.О. Щербина

зі стоматології – проф. Г.П. Рузін

з профілактичної медицини – проф. І.В. 
Завгородній

з гуманітарних дисциплін – проф. І.В. Корнейко

Голова комісії з питань етики та біоетики – проф. 
Т.С. Оспанова

Голова комісії з перевірки первинної документації 
– проф. О.В. Ніколаєва
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Голови апробаційних рад

з морфології – проф. В.О. Ольховський 

з теоретичної медицини – проф. О.В. Ніколаєва

з вірусології, мікробіології,
інфекційних хвороб – проф. В.М. Козько

з гігієни та профпатології – проф. В.О. 
Коробчанський

зі стоматології – проф. Є.М. Рябоконь

з акушерства та гінекології – проф. І.Ю. Тучкіна

з внутрішньої медицини – проф. Л.М. Пасієшвілі

з хірургії – проф. В.О. Сипливий

з педіатрії – проф. Г.С. Сенаторова

з нейронаук – проф. Г.М. Кожина



Міжнародне наукове співробітництво
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Пріоритети для КНМУ

ХНМУ повинен прагнути досягти точки, коли активні дослідники повинні публікувати щонайменше чотири
статті, що індексуються в Web of Science або Scopus на рік. Це суттєво підвищило б річний обсяг продукції, 
надавши університету значно більшу видимість для міжнародної співпраці.

Університет має визначити провідних дослідників установи як керівників досліджень, які можуть
стимулювати інших публікувати більше.

Рівень інтернаціоналізації слід повернути до рівня 2014 року - 50-60%, що вважатиметься гарною базою 
для досягнення мети. Пандемія covid-19 та подальше призупинення фізичної мобільності надають більше
можливостей для віддаленої співпраці, і тому це слід розглядати як вікно можливостей для ХНМУ дістатись
до установ, з якими в іншому випадку було б важко зв'язатися.

Університет повинен ретельно розглянути свої стратегічні переваги та сильні сторони, виходячи з того, в 
чому він є на сьогодні найсильнішим, та зосередитись на зміцненні цього на міжнародному рівні. 
Зазвичай три чи чотири області - це ідеальне число для початку - намагання бути всебічним у стратегії
часто може призвести до надто незначущого розподілу пріоритетів.



Навчання через 
дослідження



Освітні тренди найближчого 
майбутнього

Щоб студенти та молоді
люди здобували актуальні
навички, університети
повинні бути ближчими
до динамічного ринку 
праці

Світовий економічний форум виділяє
7 ключових професійних кластерів, 
що визначатимуть майбутнє
глобального ринку праці:
• дані та штучний інтелект
• догляд та здоров’я
• зелена економіка
• інженерія і хмарні технології
• люди та культура
• розвиток продуктів споживання
• продажі, маркетинг та виробництво

контенту
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Характеризуючи майбутній світ, інколи використовують абревіатуру VUCA: 
volatility, uncertainty, complexity, ambiquity –
швидко змінний, невизначений, складний, неоднозначний

Список необхідних компетенцій, які має 
отримувати здобувач у процесі освіти в 
США «4К для освіти ХХІ сторіччя»:
• критичне мислення
• комунікація
• колаборація
• креативність
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Навчання через 
дослідження

Освітні тренди найближчого 
майбутнього
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Наукове товариство студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих учених (НТСАМУ)
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За період карантину Радою 
НТСАМУ перевірена на 
наявність тестових 
запозичень 744 наукові тези 
для участі у 110 наукових 
молодіжних заходах

Міні-гайд «Основні принципи написання 
наукових робіт»
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Сильні сторони університету Слабкі сторони університету

• наявність досвіду роботи студентського 
наукового товариства

• наявність механізмів залучення до 
наукової діяльності обдарованої 
студентської молоді

• практика проведення студентських 
наукових конференцій, конкурсів

• соціальна активність, креативність Ради 
НТСАМВ ХНМУ

• недостатня інтегрованість освітнього і 
наукового процесів

• невисоке охоплення студентів 
реальною наукою

• недостатня вмотивованість студентів до 
науково] діяльності

• заформалізованість «студентської 
науки»

• відсутність концептуального підходу до 
поєднання навчання і дослідницького 
процесу

SWOT-аналіз 
Навчання через дослідження
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Завдання

• реконструювати навчальний процес через розробку нової концепції навчання –
«Навчання через дослідження»

• продовжити розбудову НДІ ЕКМ ХНМУ як потужного дослідницько-освітнього центру 
світового рівня

• створювати навчально-наукові лабораторії на ключових кафедрах університету, які 
надаватимуть можливості студентам проводити власні дослідження

• включити до переліку обов’язкових освітніх компонентів вивчення наукової 
методології в медицині, а до переліку вибіркових дисциплін додати компоненти, 
присвячені науковим аспектам медицини;

• підняти на якісно новий рівень роботу студентських наукових гуртків як форми 
організації ініціативних студентів-дослідників

• створювати дослідницькі групи для роботи над визначеними науковими 
проблемами – головний дослідник (професор, доцент), дослідники (асистенти, 
аспіранти, студенти)

• якісно нові (за форматом і змістом) наукові конференції студентів

• якісні студентські наукові дослідницькі роботи

• нові підходи до мотивування, підтримки й винагородження за високі результати у 
студентській науці
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Відзначення 
• Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених призначено професорці кафедри 

внутрішньої медицини № 1 А.С. Шалімовій

• Державну іменну стипендію ім. Дмитра Максимова, що надається найкращим молодим вченим 
для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної 
Сотні на 2021 рік призначено доцентові кафедри інфекційних хвороб А.В. Соханю

• Обласну стипендію імені І.І. Мечникова в номінації «провідний науковець»  призначено в.о. 
завідувача кафедри внутрішніх та професійних хвороб, професорці І.Ф. Костюк

• Переможцем обласного конкурсу «Вища школа Харківщини - кращі імена» в номінації 
«Науковець» став завідувач кафедри офтальмології професор П.А. Бездітко

• Обласну стипендію імені Л.Т. Малої в номінації «обдарований молодий науковець» призначено 
професорці кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені 
академіка Л.Т. Малої О.І. Кадиковій

• Переможцем III обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини став в.о. 
директора Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини ХНМУ, 
доцент кафедри біологічної хімії А.С. Ткаченко

• Указом Президента України №24/2021 звання «Заслужений діяч науки і техніки України» 
присвоєно завідувачці кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології, 
професорці Л.В. Журавльовій
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Кафедри в базі 
«Наука онлайн»

(30.12.2020 р.)



Рейтинговий показник кафедр у базі «Наука онлайн»

1 Кафедра психіатрії, 

наркології, медичної 

психології та соціальної 

роботи

2 Кафедра клінічної

фармакології та 

внутрішньої медицини

3 Кафедра інфекційних 

хвороб

4 Кафедра внутрішньої 
медицини №1

5 Кафедра внутрішньої 
медицини №2, клінічної 
імунології та алергології 
ім. акад. Л.Т. Малої

6 Кафедра епідеміології

7 Кафедра педіатрії №1 та 
неонатології

8 Кафедра педіатрії №2

9 Кафедра медицини 
невідкладних станів

10 Кафедра фтизіатрії та 
пульмонології
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16 Кафедра пропедевтики 
педіатрії №2

17 Кафедра внутрішніх та 
професійних хвороб

18 Кафедра стоматології дитячого 
віку та імплантології

19 Кафедра пропедевтики 
педіатрії №1

20 Кафедра урології, нефрології та 
андрології 
ім. проф. А.Г. Подрєза

11 Кафедра пропедевтики 
внутрішньої медицини №1, 
основ біоетики та біобезпеки

12 Кафедра хірургії №1

13 Кафедра внутрішньої 
медицини №3 та 
ендокринології

14 Кафедра хірургії №2

15 Кафедра патологічної фізіології 
ім. Д.О. Альперна
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Кращі кафедри за напрямами 
(соціально-економічні та гуманітарні)

1 Кафедра суспільних наук

2 Кафедра філософії

3 Кафедра української мови
основ психології та 
педагогіки
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Кращі науковці

• Алексеєва Вікторія Вікторівна

• Біловол Олександр Миколайович

• Бойко Валерій Володимирович

• Бутов Дмитро Олександрович

• Гречаніна Олена Яківна

• Євтушенко Денис Олександрович

• Єрьоменко Галина Володимирівна

• Железнякова Наталія Мерабівна

• Зеленська Катерина Олексіївна

• Капустник Валерій Андрійович

• Князькова Ірина Іванівна

• Кожина Ганна Михайлівна

• Криворучко Ігор Андрійович

• Лісовий Володимир Миколайович

• Макєєва Наталія Іванівна

• Мирошниченко Михайло 
Сергійович

• Назарян Розана Степанівна

• Чумаченко Тетяна Олександрівна

• Шалімова Анна Сергіївна

• Шкляр Антон Сергійович

• Юрко Катерина Володимирівна
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Основні завдання на 2021 рік
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Пріоритети 2021 року

• удосконалення моделі планування і виконання наукових 
досліджень

• подальша модернізація матеріально-технічної бази наукових 
досліджень

• проведення інноваційних наукових досліджень

• якісна підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів

• розробка й реалізація концепції «Навчання через 
дослідження»

• академічна доброчесність
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Першочергові завдання

• Розробка Програми розвитку наукової діяльності на період до 2025 року

• опрацювання «мобілізаційної» моделі виконання наукових досліджень
– кадрове й матеріальне зосередження на пріоритетних проблемах

• розробка і реалізація концепції «Навчання через дослідження», яка 
передбачає посилення наукової складової в підготовці студентів

• розробка і реалізація Програми підтримки і  преміювання за досягнення 
високих наукових результатів

• покращення позицій університету в наукометричних базах Web of 
Science, Scopus, Google Scholar 

• удосконалення роботи студентських наукових гуртків, наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ХНМУ
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Наука є колективною
творчістю и не може бути 
нічим іншим; вона як 
монументальна споруда, 
будувати яку потрібно віками і 
де кожний має принести 
камінець, а цей камінець часто 
коштуватиме йому цілого

життя

Жюль Анрі Пуанкаре
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Із вдячністю і найкращими 
побажаннями! 

Здоров’я і успіхів
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