
Рейтинг студентських наукових груп кафедр УМСА за результатами 

діяльності у 2019 р. 

Місце Кафедра Оцінка 

1 
Біологічної та біоорганічної хімії 425 

Патологічної анатомії з секційним курсом 425 

2 

Мікробіології, вірусології та імунології 400 

Патофізіології 400 

Терапевтичної стоматології 400 

3 

Психіатрії, наркології та медичної психології 360 

Соціальної медицини, організації та економіки охорони 

здоров'я з біостатистикою 
360 

4 Оториноларингології з офтальмологією (офтальмологія) 290 

5 Гігієни, екології та охорни праці в галузі 285 

6 Пропедевтики ортопедичної стоматології  275 

7 
Нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою 

(неврологія, нейрохірургія) 
250 

8 Внутрішньої медицини №1 245 

9 Клінічної анатомії та оперативної хірургії  240 

10 Філософії та суспільних наук 190 

11 
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з 

пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї 
180 

12 Інфекційних хвороб з епідеміологією 175 

13 

Експериментальної та клінічної фармакології з клінічною 

імунологією та алергологією (фармакологія) 
160 

Пропедевтики терапевтичної стоматології 160 

14 Акушерства та гінекології №1 150 

15 
Дитячої хірургічної стоматології 140 

Пропедевтики хірургічної стоматології 140 

16 
Іноземних мов з латинською мовою та медичною 

термінологією (латинська мова) 
120 

17 Українознавства та гуманітарної підготовки 110 

18 

Іноземних мов з латинською мовою та медичною 

термінологією (англійська мова) 
105 

Педіатрії №2 105 

19 Ортопедичної стоматології з імплантологією 100 

20 
Гістології, цитології та ембріології 75 

Медичної інформатики, медичної і біологічної фізики 75 



21 
Дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою 

стоматологічних захворювань  
70 

22 Онкології, радіології та радіаційної медицини 65 

23 

Внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами 60 

Фізичного виховання та здоров'я, фізичної реабілітації, 

спортивної медицини (фізичної реабілітації та спортивної 

медицини) 

60 

Пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за 

хворими, загальної практики (сімейної медицини) 
60 

24 

Анатомії людини 50 

Ортодонтії 50 

Хірургії №1,2,3 та загальної хірургії з доглядом за хворими 50 

25 Анестезіології з інтенсивною терапією 45 

26 Внутрішньої медицини №3 35 

27 Фізіології 25 

28 

Оториноларингології з офтальмологією 

(оториноларингологія) 
20 

Урологіі з курсом судової медицини (судова медицина) 20 

29 
Медичної біології  10 

Педіатрії №1 з неонатологією 10 

 


