Документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства
охорони здоров’я України» успішно пройшла незалежну сертифікацію
розробленої та впровадженої системи управління якістю за міжнародними
стандартами ДСТУ ISO 9001- 2015 (ISO 9001 2015, IDT) та отримала
сертифікат, який підтверджує, що в академії існує ефективна система
контролю якості проведення освітньої та наукової діяльності в галузі
охорони здоров’я.
Усі науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес за
спеціальністю 226 Фармація та входять до групи забезпечення освітнього
процесу, мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки та
рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не
менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 цих
Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 р. № 1187 зі змінами, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347.
У системі «Бібліометрика української науки» академія займає 24 місце
із h-індексом 63 і є другою серед медичних вишів України. В абсолютній
першості вчених України знаходиться завідувач кафедри онкології і медичної
радіології, доктор медичних наук, професор Бондаренко І.М., який займає 14
місце із h-індексом 50 та h-індексом Scopus 34.
За даними наукометричної
бази даних
SciVerse Scopus
Дніпропетровська медична академія знаходиться на 16 місці серед всіх ВНЗ
України із кількістю публікацій у Scopus - 268, кількістю цитувань – 6446 та
індексом Гірша - 34.
Група забезпечення спеціальності 226 Фармація складається з науковопедагогічних, які працюють в академії за основним місцем роботи та мають
кваліфікацію відповідно до спеціальності, загальною кількістю 49 осіб. В
групі забезпечення частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання
становить 100%; частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або
вчене звання професора становить 14 осіб – 28,6%. Частка викладачів, які
мають сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2 і вище – 5 осіб.
З усіма науково-педагогічними працівниками наявні трудові договори
(контракти) або строкові договори та накази про прийняття їх на роботу.
Загальна площа навчальних приміщень ДЗ «ДМА» становить
52092,8м.кв., що із розрахунку на сукупний ліцензований обсяг (8160 осіб, з
них за спеціальністю 221 Стоматологія – 1500, 222 Медицина – 5400,
226 Фармація, промислова фармація – 900, 227 Фізична терапія ерготерапія –

360) становить 6,38 м.кв. на одного студента при проведені занять в одну
зміну. Безпосередньо площа приміщень для занять студентів (лекційні,
аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) становить 23569,8 м.кв.,
що із розрахунку на сукупний ліцензований обсяг (8160 осіб) становить 2,9
м.кв. на одного студента при проведені занять в одну зміну, що відповідає
Ліцензійним вимогам Крім того, у відповідності до Постанови Кабінету
Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 679 «Про здійснення протягом
бюджетного періоду видатків на утримання деяких бюджетних установ
одночасно з різних бюджетів» та Наказу МОЗ України від 05.06.97 №174
«Про затвердження Положення про клінічний заклад охорони здоров'я»
освітній процес також здійснюється на базах, розташований у лікувальнопрофілактичних закладах охорони здоров’я (ЛПЗ). Зокрема на основі
договорів про співробітництво між ЛПЗ м. Дніпра і Дніпропетровської
області з однієї сторони, та ЗВО ДЗ «ДМА», загальна площа приміщень, які
використовуються у навчальному процесі та розташовані на території
клінічних закладів охорони здоров’я становить 16794,63 м.кв., з них площа
приміщень для занять студентів 9685,3 м.кв, Таким чином, сукупна
навчальна площа із розрахунку на одного студента сукупного ліцензованого
обсягу ДЗ «ДМА» становить 8,44 м.кв, а площа для занять студентів
(лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) – 4,1 м.кв.
В академії створюються умови для доступності навчальних приміщень
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Для
забезпечення цих можливостей оголошено тендер щодо виконання цих умов.
Для забезпечення віртуального та інтерактивного навчання навчальні
лабораторії оснащені 5 інтерактивними дошками, 15 відеосистемами
(оголошено тендер на придбання більш ніж 60 LCD-панелей для
використання у навчальному процесі кафедр теоретичного та клінічного
профілю), 120 відеопроекторами. Забезпеченість навчальних аудиторій
мультимедійним обладнанням становить 49 відсотків.
Оснащення академії технікою для забезпечення навчального процесу зі
спеціальности 226 Фармація, промислова фармація, а саме, кафедр і
навчальних підрозділів включає: 18 комп’ютерів-серверів та 240 клієнтських
комп’ютерів для аудиторної роботи, загальна кількість комп’ютерів, які
використовуються в навчальному процесі, складає 1225 одиниць. Мережеве
та комутаційне обладнання ґрунтується на технологіях Ethernet із швидкістю
передачі даних від 100 Мбіт/с до 1 Гбіт/с. Функціонують 18 комп’ютерних
класів. Співвідношення кількості комп’ютерів та загальної кількості
заявленого контингенту студентів становить близько 1:4. Кафедри
використовують в навчальному процесі 120 мультимедійних проекторів та 15
LCD-панелей з діагоналлю 55 дюймів.

Інформаційні ресурси для забезпечення підготовки фахівців на другому
магістерському рівні за спеціальністю «Фармація» включають підручники,
навчальні посібники, монографії, інформаційні листи, періодичні фахові
видання. Бібліотека академії розташована у навчальних корпусах та
гуртожитках академії. Відділи обслуговування навчальною літератури
максимально наближені до місця навчання студентів. Загальна площа
бібліотеки складає 1608,78 м2: навчальний корпус №1 – 822,28 м2;
навчальний корпус №2 – 382,6 м2; навчальний корпус №5 – 179,9 м2; філія
(ФПО м. Кривий Ріг) – 224,0 м2; гуртожиток №1 - 66,6 м2; гуртожиток №3 –
64,0 м2; гуртожиток №4 – 66,6 м2; гуртожиток №5 – 58,6 м2. До послуг
користувачів 8 читальних залів загальна площа яких становить 522,4 м2 на
267 посадкових місць. Читальні зали у адміністративному корпусі та у
гуртожитках обладнані та використовуються більшою мірою іноземними
студентами для позааудиторної роботи, підготовки до практичних занять,
ліцензійних іспитів КРОК та Міжнародного іспиту з основ медицини.
Бібліотечний фонд систематично оновлюється і становить 535090
прим. Протягом 2017-2018 рр. до фонду надійшло 26783 примірники
українською, англійською, французькою, російською мовами. Закуповується
навчальна література видана протягом останніх 5-ти років у співвідношенні
не менше 1:5, перевага надається національним підручникам та посібникам.
Кожна дисципліна забезпечується підручниками або навчально-методичними
матеріалами кафедр. Крім того, бібліотека академії має фонд періодичних
видань, серед яких 102 назви – це фахові видання.
Бібліотека
академії
забезпечена
інформаційно-технологічними
ресурсами, які необхідні для інформаційного забезпечення навчального
процесу: автоматизована бібліотечна інформаційна система; комп’ютерна
техніка для автоматизованої книговидачі та штрих-кодування бібліотечного
фонду; копіювальна техніка, локальна мережа; вільний доступ Wi-Fi.
Викладачі та науковці мають можливість користуватися доступом до
всесвітніх електронних баз даних, періодичних видань.
Академією створено власний офіційний сайт на якому розміщено
основну інформацію про його діяльність, навчальні, наукові структурні
підрозділи та їхній склад, перелік навчальних дисциплін, інформацію для
вступників. Окрім того, на базі сайту на основі платформи Moodle створено
розділи навчально-методичного забезпечення освітнього процесу для
студентів всіх курсів, спеціальностей та факультетів. Кожен студент має
доступ до навчально-методичних матеріалів кафедр академії до курсу на
якому він навчається. Навчально-методичні матеріали включають наступні
розділи, які викладені українською, англійською та французькою мовами:
матеріали підготовки до практичних занять, матеріали підготовки до лекцій,

презентації лекцій, методичні вказівки до практичних занять, тести для
підготовки до ліцензійних іспитів КРОК-1 та КРОК-2, робочі навчальні
програми з дисциплін, перелік тестових завдань та екзаменаційних питань до
проведення підсумкового контролю. Крім цього, на кожній кафедрі,
дисципліна якої відноситься до ліцензійного іспиту КРОК-1 є доступ до webресурсу www.rx-usmle.com, завдяки якому студенти плідно можуть
готуватися до Міжнародного іспиту з основ медицини (фундаментальні
дисципліни).
В академії організовано роботу відділу міжнародних зв’язків, який є
окремим підрозділом Державного закладу «Дніпропетровська медична
академія Міністерства охорони здоров’я України» з роботи з іноземцями та
особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить надання
інформаційних, методичних, консультативних та організаційних послуг;
оформлення запрошень на навчання; організаційна робота із забезпечення
оформлення посвідки на тимчасове проживання, реєстрації місця
проживання та перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні в
закладі на законних підставах. Керівник відділу має сертифікат володіння
англійською мовою на рівні В2, а провідні фахівці мають фахову освіту з
англійської мови.
Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу включає:
усі затверджені в установленому порядку освітньо-професійні
програми, навчальні плани, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти;
робочі програми з усіх навчальних дисциплін навчальних планів, які
включають: програму навчальної дисципліни, заплановані результати
навчання, порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану
літературу (основну, допоміжну), інформаційні ресурси в Інтернеті;
програми з усіх видів практичної підготовки до кожної освітньої
програми;
методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів
вищої освіти;
навчальні плани містять українську мову як окрему навчальну
дисципліну – “Українська мова як іноземна”.
В академії для проведення занять з фізичного виховання, фізичної
терапії, ерготерапії, спортивних секцій, змагань функціонують спортивні
зали за адресою вул. Севастопольська, 17, площею 609 м2, 296 м2, 151 м2, 153
м2, 63,4 м2 , 24 м2. Також для проведення занять функціонує відкритий
спортивний майданчик 4075 м2. Працює відкритий 25-метровий плавальний
басейн (вул. Севастопольська, 17) площею 244 м², який обладнано чотирма
плавальними доріжками, тумбами для стрибків й трибунами

Серед розвинутої дозвільної інфраструктури у академії працює
спортивно-оздоровчий табір «Здоров’я», який розташований в курортній
зоні. Табір розрахований на 250 місць, має осучаснене приміщення кухні та
їдальні, водонапірну вежу та низку обладнаних спортивних майданчиків.
Щорічно у спортивно-оздоровчому таборі «Здоров’я» проходять
оздоровлення більш 200 студентів академії, співробітників та членів їх сімей.
Усі здобувачі вищої освіти, які цього потребують, забезпечені
гуртожитком.
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