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АННОТАЦІЯ
Буковинський державний медичний університет – сучасний багатопрофільний
заклад вищої освіти з ідеологією випереджувального інноваційного розвитку на
основі гармонійних і партнерських взаємовідносин між працівниками, студентами
та суспільством.
Університет включений до загального реєстру Всесвітньої організації охорони
здоров’я, є членом Великої Хартії Університетів, Європейської Асоціації
Університетів та Асоціації Університетів Карпатського Регіону.
Діяльність колективу університету спрямована на здобуття найвищих
результатів в освітній, науковій, лікувальній, міжнародній та громадській діяльності,
а також формування у випускників високопрофесійних компетенцій, здатності до
стратегічного
мислення,
усвідомлення
необхідності
в
професійному
самовдосконаленні, уміння працювати в команді та міжкультурному середовищі з
метою досягнення особистого й колективного успіху.
Результативність діяльності колективу університету підтверджена визнанням
на національному та міжнародному рівнях, а також результатами діяльності у
2020 році, зокрема:
За результатами складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та
ліцензійних іспитів «Крок» у 2020 році БДМУ посідає лідируючі позиції серед
закладів вищої медичної освіти України, зокрема за зведеними даними ЦТ
МОЗ України університет посів 1 місце за показником абсолютної успішності
складання Етапу 1. ЄДКІ «Крок 1. Стоматологія», «Krok 1. Medicine», «Крок
1. Фармація», ЛІІ «Крок 2. Стоматологія», ЛІІ «Крок 2. Фармація» та ЛІІ
«Крок 3.Загальна лікарська підготовка», 2 місце – за показником абсолютної
успішності складання ЛІІ «Krok 2. Medicine».
У закладі успішно проведена акредитація Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти освітньо-наукової програми «Стоматологія»
галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 221 Стоматологія.
9 студентів університету стали переможцями ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у
2019-2020 навчальному році.
Розроблено та впроваджено нову версію системи «Електронний журнал
успішності», що дало можливість забезпечити провадження освітньої
діяльності в умовах карантинних обмежень та провести атестацію
випускників в онлайн-режимі.
БДМУ став переможцем конкурсу кредитної мобільності для студентів та
викладачів в рамках проєкту Erasmus+ KA107, а також проєкту на академічну
мобільність студентів «Медицина Захід-Схід» - Ukraine student academic
mobility (SAM) від House of Europe Британської ради.

Університет відібрано для участі у проєкті «Ініціатива академічної
доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative –
Academic IQ), який упроваджується Американськими Радами з міжнародної
освіти за сприяння Посольства США в Україні.
За напрямком Erasmus+ КА2 СВНЕ виграно проєкт SAFEMED+ “Simulation
in Undergraduate MEDical Education for Improvement of SAFEty and Quality of
Patient Care”.
Співробітники університету підготували у співавторстві 6 підручників для
студентів закладів вищої медичної освіти України.
Університетом
здійснюється
цілеспрямована
підготовка
науковопедагогічних кадрів, зокрема у 2020 році затверджені 4 докторських та
21 кандидатську дисертаційну роботу співробітників БДМУ.
БДМУ посів 2 місце серед закладів вищої медичної освіти України за
кількістю отриманих патентів на винахід.
Кошторис університету на 2020 рік становив 368 млн. 192,6 тис. грн (по
загальному фонду – 55 млн. 873,6 тис. грн, по спеціальному фонду – 312 млн.
319 тис. грн), що на 2 млн. 133,3 тис. грн більше ніж у 2019 році
(на 0,6 %).
Фактичні надходження у 2020 році склали 358 млн 248 тис. грн (по загальному
фонду – 55 млн. 873,6 тис. грн, по спеціальному фонду – 302 млн. 374,4 тис.
грн), що на 32 млн. 983,6 тис. грн більше ніж у 2019 році
(на 10,1%).
У 2020 році проведені ремонтні роботи у 21 навчальних корпусах та 5
кафедрах університету.
Відремонтовано 32 навчальних аудиторії (у т.ч. влаштовано 6 нових) та
77 кімнат в гуртожитках (у т.ч. влаштовано 7 нових).
У 2020 році за результатами Консолідованого рейтингу закладів вищої освіти
України БДМУ входить до ТОП-10 кращих закладів вищої освіти Західного
регіону України;
У рейтингу інтернет-продуктивності «Webometrics» університет посідає
2 місце серед медичних університетів, рейтингу «ТОП-200 Україна» – 5 місце,
наукометричної бази «Scopus» – 9 місце.
У 2020 році колектив університету працював над імплементацією Законів
України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту»,
розробкою стандартів вищої освіти нового покоління для спеціальностей,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266,
забезпеченням виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів
освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187
із змінами, впровадженням нових технологій в освітній процес, наукову та лікувальнодіагностичну роботу, покращанням кадрового та матеріально-технічного забезпечення
освітнього процесу.

Керуючись законами України, наказами та розпорядженнями Міністерства
охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, нормативнорозпорядчими документами у галузі освіти, Статутом університету та Колективним
договором, ректор у межах наданих йому повноважень організовував діяльність
університету щодо:
- провадження освітньої діяльності відповідно до стандартів вищої освіти;
- виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою
освітою;
- провадження наукової діяльності шляхом здійснення наукових досліджень
та забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки
наукових-педагогічних кадрів;
- забезпечення органічного поєднання в навчальному процесі освітньої,
наукової та інноваційної діяльності;
- формування особистості майбутніх фахівців;
- налагодження міжнародних зв’язків і провадження міжнародної діяльності
в галузі освіти та науки;
- вивчення попиту на ринку праці та сприяння працевлаштуванню
випускників тощо.
Структура звіту відповідає пунктам контракту № 840 від 01 грудня 2015 року,
звіт містить стислу аналітичну інформацію, 20 рисунків, 13 таблиць та 12 додатків.
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6.8. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки
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6.14. Захист інформації відповідно до законодавства
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(контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог засновника
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6.19. Створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства,
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Пункт контракту 6.1. Підготовка фахівців з вищою освітою за
відповідними програмами на відповідних рівнях вищої освіти згідно із
стандартами вищої освіти
У Буковинському державному медичному університеті підготовка фахівців з вищою
освітою здійснюється у відповідності до Конституції України, Законів України «Про вищу
освіту», «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Положення про організацію
освітнього процесу у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський
державний медичний університет», інших нормативних документів, у відповідності до
стандартів вищої освіти.
Упродовж звітного періоду університет здійснював освітню діяльність з підготовки
фахівців освітніх ступенів «доктор філософії», «магістр», «бакалавр», «молодший бакалавр» та
освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «молодший спеціаліст»; підготовки іноземних
громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями); підготовки в
інтернатурі, підготовки в клінічній ординатурі, підвищення кваліфікації, стажування,
перепідготовки та спеціалізації лікарів і провізорів, підвищення кваліфікації та спеціалізації
бакалаврів і молодших спеціалістів, підготовки до вступу до закладів вищої освіти громадян
України та іноземних громадян.
Провадження університетом освітньої діяльності регламентується ліцензією
Міністерства освіти і науки України серії серія ЛB № 000438 (наказ МОН України від
20.01.2017 р. № 11-л), яка переоформлена згідно наказу МОН України від 14.01.2021
№ 2-л, витягом з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення
освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти, сертифікатами про акредитацію
спеціальностей та освітніх програм (додаток 1).
Освітній процес в університеті забезпечують 49 кафедр у складі 6 факультетів та
навчально-наукового інституту післядипломної освіти (додаток 2).
Підготовка фахівців проводиться згідно із стандартами вищої освіти, які затверджені
наказами Міністерства освіти і науки України, та освітньо-професійними програмами, які
затверджені вченою радою університету. Співробітники університету у складі робочих груп
МОЗ України та науково-методичних комісій Науково-методичної ради МОН України
залучені до розробки стандартів вищої освіти нового покоління. До складу науковометодичних
комісій
Науково-методичної
ради
МОН
України
включені
4 співробітники БДМУ (наказ МОН від 25.04.2019 № 582).
Підготовка фахівців з вищою освітою перебуває під постійним контролем ректорату,
зокрема питання його організації розглядались на засіданнях ректорату упродовж 2020 року
із 21 проведених засідань на 11-ти з прийняттям відповідних рішень, а також на 15
засіданнях Вченої ради університету (додаток 3).
Проводилось анкетування студентів щодо основних проблем та недоліків у
організації та якості навчального процесу. Ці питання у подальшому розглядались на
засіданнях ректорату та Вченої ради університету.
На виконання наказу МОН України від 17.12.2019 № 1580 «Про проведення
Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році», згідно з
Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, наказу по
університету від 16.01.2020 № 21-Адм «Про проведення Всеукраїнської студентської
олімпіади у 2019-2020 навчальному році» проведено І етап Всеукраїнської студентської
олімпіади із 69 навчальних дисциплін, які викладаються в університеті. Загальна кількість
учасників І етапу олімпіади у 2019-2020 н.р. становила 820 студентів. До участі у другому
етапі рекомендовано 143 студенти.
Через карантин Олімпіади у базових закладах були відкладені на невизначений
термін і не відбулися.
Другий етап олімпіади з навчальної дисципліни «Гігієна» відбувся на базі
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Студент 26 групи 3 курсу
спеціальність «Медицина» Узінський Є.С. посів третє призове місце.

На виконання наказу МОН України № 1271 від 04.10.2019 року «Про проведення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у
2019/2020 навчальному році», наказів по університету № 517-Адм від 23.12.2019 року «Про
проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань
«Теоретична медицина» у 2019-2020 навчальному році» та № 516-Адм від 23.12.2019 року
«Про підведення підсумків ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з галузі знань «Теоретична медицина» у 2019/2020 н.р.» на базі університету було
проведено ІІ тур Конкурсу з галузі знань «Теоретична медицина», для участі в якому
галузевій комісії Буковинського державного медичного університету було надіслано 36
робіт з 15 вищих навчальних закладів України. Відповідно до листа ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» МОН України від 12.03.2020 року №22.1/10-713 «Щодо
проведення інтелектуальних наукових заходів» підсумки Конкурсу з галузі «Теоретична
медицина» було підведено за результатами першого етапу ІІ туру (рецензування робіт).
Переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
галузей знань і спеціальностей у 2019-2020 навчальному році з різних галузей стали
9 студентів Буковинського державного медичного університету (за даними наказу МОН
України від 05.10.2020 № 1220 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році»).
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Рис. 1. Кількість студентів БДМУ - переможців ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт у 2015-2020 рр.
В університеті постійно здійснюються організаційні заходи щодо підвищення якості
підготовки студентів. Створена одна з найбільших електронних баз медичних знань у вигляді
серверу дистанційного навчання БДМУ (moodle.bsmu.edu.ua), електронні навчальнометодичні матеріали якої постійно удосконалюються та доповнюються. Активно функціонує
портал дистанційної підготовки до тестових компонентів Єдиного державного
кваліфікаційного іспиту та ЛІІ «Крок». Працює система викладачів – відповідальних за
моніторинг підготовки студентів до ЛІІ «Крок» під керівництвом деканів та координується
сектором моніторингу якості освіти і інформаційно-аналітичного забезпечення. Розроблений
покроковий алгоритм підготовки студентів (лікарів-інтернів) до складання тестових
екзаменів.
Рейтингові місця, які зайняв БДМУ серед закладів вищої медичної освіти України в
2020 році за підсумками складання тестових компонентів Єдиного державного
кваліфікаційного іспиту та ЛІІ «Крок» (кількості студентів, які успішно склали тестовий
іспит), наведені у табл. 1.
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Таблиця 1
Результати складання студентами та лікарями-інтернами БДМУ
тестових компонентів ЄДКІ та ЛІІ «Крок» у 2020 році
Ліцензійний іспит

Рейтингове місце

Кількість ЗВО

Крок 2. Загальна лікарська підготовка
Krok 2. Medicine
Крок 3. Загальна лікарська підготовка

1
5
2
1

16
20
18
20

Крок 1.Стоматологія

1

19

Крок 2.Стоматологія

1

21

Крок 3.Стоматологія

14

19

Крок 1. Фармація

1

18

Крок 2. Фармація

1

17

Krok 1. Medicine

За даними оприлюднених аналітичних довідок Центру тестування порівняльний
аналіз результатів складання ЛІІ "Крок" студентами та лікарями-інтернами БДМУ із
національним показником 2020 року наведений у рисунку 2.
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Рис. 2. Співставлення результатів складання ЛІІ "Крок" студентами БДМУ із
національним показником 2020 року за % вірних відповідей (за оприлюдненими ЦТ
Національними показниками результатів ЛІІ)
З метою покращення якості навчання та забезпечення прозорості навчального
процесу в університеті в 2020 році продовжено впровадження системи «Електронний
журнал успішності», зокрема розроблено в впроваджено в експлуатацію нову версію
програмного забезпечення (eznew.bsmu.edu.ua). В новій версії із врахуванням тривалого
періоду навчання за допомогою дистанційних технологій навчання розроблені нові модулі:
- відробітки пропущених та незарахованих занять в онлайн-режимі;
- випускні іспити в онлайн-режимі.
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Рис. 3. Інтерфейс оновленої версії системи «Електронний журнал успішності»
(eznew.bsmu.edu.ua).
З метою забезпечення якісної практичної підготовки студентів та лікарів-інтернів в
університеті функціонує Навчально-тренінговий центр симуляційної медицини, який
обладнано сучасним симуляційним обладнанням: робот-симулятор дорослої людини,
робот-симулятор новонародженої дитини, манекени для навчання навичкам евакуації,
манекен для складної інтубації, манекени для індивідуального та групового навчанням
навичкам серцево-легеневої реанімації, гінекологічні симулятори, манекен для проведення
ін’єкцій, манекени по догляду за немовлям тощо. На базі центру зі студентами, лікарямиінтернами та лікарями також проводяться практичні заняття з використанням симуляційних
технологій, майстер-класи та симуляційні тренінги із залученням стандартизованих
пацієнтів.
У 2020 році університетом для удосконалення роботи центру та розширення його
можливостей закуплено симуляційне обладнання на суму 347 000 грн. (табл. 2).
Таблиця 2
Перелік симуляційного обладнання,
закупленого у 2020 році для потреб навчально-тренінгового
центру симуляційної медицини БДМУ
№
Найменування
Кількість
Тренажер для навчання та відпрацювання навичок по забезпеченню
1
1
прохідності дихальних шляхів у дітей
2 Симулятор для навчання та відпрацювання навичок обстеження вуха
1
Тренажер для навчання та відпрацювання навичок катетеризації
3
1
сечового міхура
Крім того, в рамках участі в україно-швейцарському проєкті «Розвиток медичної
освіти в Україні» університету для центру симуляційної медицини, а також кафедр сімейної
медицини, педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, передано майно в тимчасове
користування обладнання для організації дистанційного навчання медичне й симуляційне
обладнання на загальну суму 2 211 038 грн.
За звітній період на базі навчально-тренінгового центру симуляційної медицини
розроблено та проведено симуляційні тренінги за 29 сценаріями:
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 Надання акушерської допомоги при фізіологічних пологах. Ведення послідового
періоду. Первинний туалет новонародженого;
 Providing obstetric care during physiological child birth. Maintaining of the 3 stage of labor
period. Primary toilet of the newborn;
 Estimation of bloodloss. Execution of the algorithm of urgent aid for obstetric bleeding;
 Оцінка об’єму крововтрати. Виконання алгоритму надання невідкладної допомоги
при акушерських кровотечах;
 Еклампсія у вагітних;
 Анафілактичний шок у вагітних;
 Акушерські кровотечі
 Гіпертонічний криз;
 Пневмонії;
 Pneumonia;
 Анафілактичний шок, блискавичний перебіг, клінічна смерть;
 Approach to the patient with cardiomegaly, cardiac murmurs
 Диференційна діагностика та невідкладна допомога при гострому отруєнні у дитини
підліткового віку;
 Ведення хворого з кардіомегалією, шумом в серці;
 Тахікардія з вузьким комплексом;
 Спинальна травма;
 Стридор у дитини;
 Скринінгові програми у практиці сімейного лікаря;
 Бронхіоліти у новонароджених;
 Ведення пацієнтів дитячого віку з інфекційними респіраторними захворюваннями
(1- місячний хлопчик з апное і ціанозом, діагноз: кашлюк);
 Шестимісячний хлопчик зі свистячим диханням, вушним болем, лихоманкою.
Діагноз: бронхіоліт, середній отит;
 Дворічний хлопчик зі стридором, діагноз: круп, подвійна дуга аорти;
 Діагностика та надання невідкладної допомоги у дитини раннього віку з
медикаментозним отруєнням;
 Дитячі інфекційні респіраторні захворювання (8-річна дівчинка з кашлем і
лихоманкою, діагноз: пневмонія, емпієма плеври);
 16-річна дівчинка з болем у горлі і лихоманкою, діагноз: тонзиліт, тромбофлебіт
правої яремної вени (синдром Лем’єра);
 Ведення нормальних пологів. Контакт новонародженого «шкіра до шкіри» і раннє
прикладання до грудей. Первинний туалет новонародженого;
 Післяпологові акушерські кровотечі;
 Онкопрофогляд жінок в умовах амбулаторії загальної практики-сімейної медицини;
 Первинна реанімаційна допомога новонародженим.
У рамках розвитку та впровадження симуляційних технологій навчання 19 лютого
2021 року Буковинським державним медичним університетом організовано та проведено
наукова-практична конференція з міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у
майбутнє» в online форматі (https://forums.bsmu.edu.ua/medsim-2021/), яку внесено до
Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій МОЗ України та
НАМН України.
У роботі конференції взяли участь понад 350 учасників (як доповідачі та слухачі) з
6 країн: Республіка Білорусь, Грузія, Республіка Казахстан, Республіка Молдова,
Республіка Узбекистан та Україна, заслухано більше 30 доповідей.
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Рис. 4. Наукова-практична конференція з міжнародною участю «Медична
симуляція – погляд у майбутнє» в online форматі (Чернівці, 19 лютого 2021 року).
У 2020 році університет увійшов до ТОП-10 найкращих закладів вищої медичної
освіти України за результатами «Консолідованого рейтингу ВНЗ України», складеного
інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» (табл. 3). У підрейтингу «Кращі виші
регіонів України» БДМУ потрапив до п‘ятірки найкращих закладів вищої освіти Західного
регіону.
Таблиця 3
Заклади вищої медичної освіти України
у "Консолідованому рейтингу ВНЗ України 2020 року"
Місце у
ТОП
Бал ЗНО
Підсумковий
Назва ЗВО
Місце загальному
200
на
Scopus
бал
рейтингу
Україна контракт
1
6
17
13
12
42
ЛНМУ
2
9
33
9
18
60
НМУ
3
10
46
6
16
68
ДДМА
4
14
53
7
24
84
ХНМУ
5
16
15
37
35
87
НФаУ
БДМУ
6
17
32
17
39
88
7
19
27
26
50
103
ВНМУ
8
21
25
8
73
106
ТНМУ
9
25
78
35
7
120
ДонНМУ
10
27
44
3
77
124
УМСА
За результатами загального рейтингування закладів вищої освіти України БДМУ
перемістився із 22-ої позиції на 17-у з 240 закладів вищої освіти, які були включені до
Консолідованого рейтингу 2020 року.
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Пункт контракту 6.2. Підготовка та перепідготовка, підвищення
кваліфікації працівників вищого навчального закладу.
Викладачі університету підвищували свій професійний рівень на ФПК викладачів у
Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця, Національній медичній
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Національному фармацевтичному
університеті та інших закладах освіти, а також у школі молодого викладача БДМУ.
У 2020 році підвищили кваліфікацію 123 викладачів (у 2019 р. – 116), з них:
- 87 – у Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;
- 18 – у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця;
- 11 – у Національному фармацевтичному університеті;
- 7 – у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.
У 2020 році Національною медичною академією післядипломної освіти
ім. П.Л.Шупика проведено 3 виїзних цикли тематичного удосконалення «Сучасні аспекти
навчання з викладанням інформаційних технологій» (березень, квітень та травень 2020
року), які проводилися на базі БДМУ. Цикли прослухали та отримали посвідчення 88 осіб.
Співробітники університету підвищували свою кваліфікацію в рамках заходів,
організованих Україно-швейцарським проєктом «Розвиток медичної освіти в Україні»
- Участь у Зимовій сесії Осінньої школи з медичної освіти (8 осіб);
- Навчання на онлайн-курсі з електронного навчання (4 осіб);
- Навчання на онлайн-курсі з аспектів надання зворотного зв’язку (7 осіб);
- Участь у проектному семінарі «Лабораторії клінічних навичок і курикула»
(5 осіб);
- Участь у тренінговому онлайн-курсі «Групи рівних. Заклади вищої медичної
освіти» для розвитку комунікаційних, педагогічних навичок викладачів (8 осіб);
- Участь у тренінгу зі стратегії розвитку університету (5 осіб);
- Участь у тренінгу «Ефективні комунікації в медичному університеті» (19 осіб);
- Вивчення англійської мови (24 особи).

Рис. 5. Учасники тренінгу з комунікацій (БДМУ, 10-11 грудня 2020 року).
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Пункт контракту 6.3. Виконання державного замовлення та інших
договірних зобов’язань вищого навчального закладу
В університеті державне замовлення та договірні зобов’язання з підготовки фахівців
виконуються в повному обсязі. 25 червня 2020 року проведена урочиста церемонія,
присвячена випуску студентів. Дипломи отримали:
- 587 випускників спеціальності «Лікувальна справа»;
- 59 випускників спеціальності «Педіатрія»;
- 93 випускники спеціальності «Стоматологія»;
- 160 випускників спеціальності «Фармація» (спеціаліст);
- 90 випускників спеціальності «Фармація» (молодший спеціаліст);
- 14 випускників спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»
(бакалавр)
- 2 випускники спеціальності «Медсестринство» (магістр);
- 16 випускників спеціальності «Медсестринство» (бакалавр);
- 41 випускник спеціальності «Медсестринство» (молодший спеціаліст).
Загалом у 2020 році дипломи отримали 1062 лікарів, провізорів, медичних сестер та
фармацевтів (в тому числі 182 іноземних громадян), з них 37 – з відзнакою.

Рис. 5. Церемонія випуску БДМУ в онлайн-форматі (25 червня 2020 р.)
Результати атестації здобувачів вищої освіти свідчать про достатньо високий рівень
практичної та теоретичної підготовки фахівців усіх спеціальностей та освітньокваліфікаційних рівнів, за якими здійснюється підготовка в університеті, та встановлена їх
відповідність вимогам стандартів освіти та ступінь готовності випускників до самостійної
роботи чи продовження навчання в інтернатурі.
Університетом проведена масштабна профорієнтаційна та агітаційна робота для
забезпечення набору студентів на 1-ий курс у 2020-2021 н.р. (виступи в засобах масової
інформації, безпосередня робота в загальноосвітніх школах та коледжах, проведення „Днів
відкритих дверей” тощо). Для інформаційного супроводу вступної кампанії функціонує
«Інформаційний центр абітурієнта» (vstup.bsmu.edu.ua).
З метою підготовки до складання ЗНО та адаптації майбутніх абітурієнтів до навчання
в університеті функціонує підготовче відділення. Для забезпечення високого рівня
підготовки слухачів, використовуються сучасні методи вивчення та засвоєння інформації,
зокрема інтернет-технології навчання - “Центр підготовки абітурієнта БДМУ”
(zno.bsmu.edu.ua). На даному веб-ресурсі випускники 11 класів мають змогу в дистанційному
режимі підготуватися до складання ЗНО з біології, хімії, української мови та літератури.
Ще однією з форм використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
серед абітурієнтів є проведення вебінарів. Зокрема, у 2019-2020 н.р. проведено більше 30
вебінарів з української мови, біології та хімії.
З метою підготовки до вступної кампанії 2021 року вже розпочаті профорієнтаційні
заходи у поточному навчальному році, зокрема проведено в онлайн-форматі «День
відкритих дверей» 27 січня 2020 року. На офіційному сайті оприлюднені «Правила прийому
на навчання для здобуття вищої освіти у Буковинському державному медичному
університеті» та «Правила прийому на навчання до Буковинського державного медичного
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університету для здобуття фахової передвищої освіти в 2021 році» (схвалені Вченою радою
24.12.2020 року, протокол № 5).
У 2020 році було подано 2460 заяв від вітчизняних громадян на вступ на навчання
до БДМУ для здобуття вищої медичної та фармацевтичної освіти (у 2019 році – 4402 заяви).
Загальна кількість зарахованих у 2020 році склала 1139 осіб (у 2018 році – 1223), в
т.ч. за державним замовленням – 143 особи (у 2019 році – 205) за кошти фізичних та
юридичних осіб – 996 (у 2019 році – 1018). Також слід відзначити, що у 2020 році
зараховано на навчання 478 іноземних громадян (у 2019 році – 440). Результати прийому на
навчання до БДМУ у 2019 році наведено у додатку 4.
Контингент студентів університету станом на 31 грудня 2020 року складав
5707 осіб (рис. 7), з яких 2078 – іноземці (рис. 8).

Рис. 6. Показники вступної кампанії у 2016-2020 рр.

Рис. 7. Загальний контингент студентів БДМУ у 2015-2020 рр.
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Рис. 8. Динаміка контингенту іноземних студентів БДМУ у 2014-2019 рр.

Пункт контракту 6.4. Дотримання вищим навчальним закладом ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності
Адміністрацією університету постійно контролюється дотримання університетом
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 із змінами.
Кадрове забезпечення
Важливою умовою виконання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері
вищої освіти є належний рівень кадрового забезпечення освітнього процесу.
Упродовж навчального року заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників здійснювалося відповідно до чинного законодавства та Положення про
порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу науково-педагогічних
працівників Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний
медичний університет» (затверджено наказом № 06-о від 10.08.2015 р. зі змінами та
доповненнями відповідно до чинного законодавства затвердженими наказами №10 від
27.09.2016, №03-О від 23.11.2018 р. та 06-О від 30.08.2019 р.). Керуючись даним
Положенням у 2020 році вченою радою університету було обрано на посади 1 проректора,
8 завідувачів кафедр, 4 професора, 23 доцентів, 2 старших викладачів, 1 викладача, та 20
асистентів. З проректором та завідувачами кафедр були укладені контракти згідно чинного
законодавства.
Звітний період характеризується позитивними тенденціями в кадровому
забезпеченні підготовки фахівців із вищою освітою відповідних освітніх ступенів та
освітньо-кваліфікаційних рівнів.
Освітній процес в університеті забезпечують 714 науково-педагогічних працівників,
в тому числі: 102 доктора наук, 78 професорів, 421 кандидат наук та 251 доцент.
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Рис. 9. Кадрове забезпечення освітнього процесу в 2020 році.
У 2020 році: присуджено науковий ступінь «кандидат наук» – 9 особам, «доктор
наук» – 2 особам, присуджено вчене звання «професор» – 2 особам та «доцент» – 15 особам.
Для аналізу якісного складу штатних науково-педагогічних працівників
університету, нижче наведені статистичні дані:
Таблиця 4
Динаміка якісного складу науково-педагогічних працівників
(2015-2020 рр.)
Науковий ступінь
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Докторів наук
82
90
94
98
103
102
Кандидатів наук
386
402
418
423
422
421
РАЗОМ:
468
492
512
521
525
523
Таблиця 5
Вікова характеристика завідувачів кафедри
Вік
2015 рік
2016 рік
2017 рік
2018
2019
2020
до 35 років
1 особа
0 осіб
0 осіб
0 осіб
0 осіб
0 осіб
35-59 років
36 особи
38 осіб
38 осіб
37 осіб
36 осіб
33 особи
≥ 60
10 осіб
10 осіб
11 осіб
12 осіб
13 осіб
16 осіб
З-поміж науково-педагогічних працівників університету працюють 21 Заслужений
лікар України, 1 – Заслужений працівник освіти України, 1 – Заслужений діяч науки і
техніки України, 8 – нагороджені званням «Відмінник освіти України», 5 – «Відмінник
охорони здоров’я».
Впродовж 2020 року – 1 особа отримала звання «Заслужений лікар України», 2 –
нагороджені Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, 5 – Почесною
грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації, 4 – Почесною грамотою
Чернівецької обласної ради, 7 – Почесною грамотою Департаменту охорони здоров‘я
Чернівецької обласної державної адміністрації, 4 – Почесною грамотою Управління
забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я Чернівецької міської
ради, 2 – Почесною грамотою Обласної профспілкової ради, 2 – Почесною грамотою
Обкому профспілки працівників охорони здоров’я, 1 – Грамотою та премією Чернівецької
обласної державної адміністрації імені Омеляна Поповича, 3 – Грамотою та цінним
подарунком Чернівецького міського голови, 1 – медаллю голови Глибоцької районної ради
"За заслуги перед Глибоччиною, 1 – диплом лауреата премії імені Володимира
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Залозецького.
Загалом кадрове забезпечення підготовки фахівців в університеті відповідає
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
Матеріально-технічне забезпечення
Матеріально-технічна база університету дозволяє здійснювати освітній процес,
наукову і лікувальну роботу на сучасному рівні згідно з вимогами стандартів підготовки
фахівців та надання медичної допомоги. Університет має 15 навчальних корпусів, клінічні
кафедри базуються у 30 лікувально-профілактичних установах м. Чернівці, які забезпечені
сучасним обладнанням. Загальна площа приміщень становить 65553,06 м2, а площа
навчальних приміщень для проведення освітнього процесу – 26648,47 м2. На одного
здобувача освіти припадає 2,68 м2 навчальних приміщень, що перевищує нормативний
показник – 2,40 м2 (пункт 33 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності).
Навчальні аудиторії забезпечені відповідною кількістю меблів, дошками та іншим
необхідним обладнанням. Навчальні приміщення, в яких проводиться підготовка
здобувачів вищої освіти, відповідають існуючим будівельним та санітарним нормам,
вимогам правил безпеки, існуючим нормам з охорони праці. Робочі місця науковопедагогічного та допоміжного персоналу обладнані сучасними меблями, комп’ютерами,
оргтехнікою та іншим необхідним інвентарем. У навчальних приміщеннях є значна
кількість обладнання для забезпечення наочності викладання дисциплін, серед яких і
анатомічні моделі, вологі препарати, муляжі, манекени, імітатори, тренажери та
симулятори, лікувальне-діагностичне обладнання.
В університеті є близько 300 одиниць мультимедійного обладнання, у тому числі 128
мультимедійних проекторів, 78 рідкокристалічних телевізори, 7 інтерактивних дошок.
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних
аудиторіях складає понад 60 %.
На кафедрах у навчальному процесі широко використовується комп’ютерна техніка.
В університеті функціонують 17 комп’ютерних класів. В університеті налічується майже
1100 комп’ютерів (у тому числі більше 200 ноутбуків).
Упродовж 2020 року придбано:
- 30 комп’ютерів;
- 45 ноутбуків;
- 35 рідкокристалічних телевізорів;
- 28 мультимедійних проекторів;
- 41 одиницю оргтехніки.
Додатковим засобом для навчання та спілкування студентів та викладачів є вільний
доступ до мережі Internet, реалізований за допомогою технології WiFi у всіх навчальних
корпусах.
Університет має власний палац „Академічний” загальною площею 2395,3 м2.
В університеті створено належні умови для занять з фізичного виховання,
тренувального процесу та оздоровлення студентів. Спортивна база БДМУ складається з:
- Спортивного комплексу (вул. О.Гузар, 2), де функціонує п’ять спортивних залів
(ігровий зал, зал загальної фізичної підготовки, зал рекреації та фітнесу, 2 атлетичних зали).
Загальна площа залів становить 762,3 м2.
- Університетського спортивно-оздоровчого табору «Здоров‘я» (с. Репужинці
Заставнівського району), створеного для підготовки спортсменів до змагань та
оздоровлення студентів. У таборі працює 3 спортивних майданчики (волейбольний,
баскетбольний та футбольний) загальною площею 428,0 м2 та плавальний басейн
загальною площею 60,5 м2.
Для масового залучення студентської молоді до занять з фізичного виховання та
спорту, університет орендує бігові доріжки, майданчик для стрибків, зимню бігову доріжку
12

та футбольний майданчик зі штучним покриттям стадіону «Буковина». Все це дає
можливість забезпечити студентам університету можливість займатися у спортивних
секціях з легкої атлетики, боротьби, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, футболу та
проводити спортивно-оздоровчі заходи.
У 2020 проведені ремонтні роботи на 21 об’єкті (навчальні корпуси по вул. Целана,
9, по вул. Богомольця, 2, пл. Театральна, 2, по вул. О. Гузар, 2, по вул. Кобилянської, 42, по
вул. Федьковича, 15, по вул. Федьковича, 16, по вул. Ризька, 1, по вул. Героїв Майдану, 3,
по вул. Руська, 87; по вул. Чорноморська, 17-А, по вул. М.Вовчка, 2, палац «Академічний»
вул. Шіллера, 11, у гуртожитках №№ 1-8) та 5 кафедрах університету – акушерства,
гінекології та перинатології (вул. Рівенська, 8), дерматовенерології (вул. Лермонтова, 11),
педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (вул. Руська, 207-А), дитячої хірургії та
отоларингології (вул. Головна, 137), внутрішньої медицини та інфекційних хвороб (вул.
Головна, 137).
Виконано такий обсяг ремонтних робіт:
- відремонтовано 32 навчальних аудиторій, в т.ч. влаштовано 6 нових;
- відремонтовано 1 комп’ютерний клас;
- відремонтовано 1 лекційну залу;
- відремонтовано 77 житлових кімнат, в т.ч. влаштовано 7 нових;
- капітально відремонтовано покрівель загальною площею 1220 м.кв.;
- замінено 15 дверей та 38 вікон на енергозберігаючі.
Влаштовано пожежну сигналізацію та систему оповіщення про пожежу на
14 об’єктах:
- навчально-адміністративний корпус за адресою пл. Театральна, 2.
- навчальний корпус за адресою вул. Богомольця,2.
- навчальний корпус за адресою вул. Целана,9.
- навчальний корпус за адресою вул. Федьковича,15.
- навчальний корпус за адресою вул. Федьковича, 16.
- навчальний корпус за адресою вул. М.Вовчка,2.
- навчальний корпус за адресою вул. Ризька,1 (літ. А,Б,Е).
- навчальний корпус за адресою вул. Чорноморська, 17-А.
- навчальний корпус за адресою вул. О.Кобилянської,42.
- гуртожиток № 2 за адресою вул. Чорноморська, 15-А.
- гуртожиток № 3 за адресою вул. Чорноморська, 13.
- гуртожиток № 4 за адресою вул. Білоусова, 20.
- гуртожиток № 5 за адресою вул. Чернігівська,1.
- гуртожиток № 8 за адресою вул. Південно-Кільцева, 8-А.
Пожежна сигналізація на вище перелічених об’єктах здана в експлуатацію та
виведена на пульт спостереження.
Вагомою складовою матеріально-технічної бази університету є гуртожитки. У
структурі університету є 8 гуртожитків загальною площею 29030,2 м2, житлова площа –
15720 м2.
Загалом матеріально-технічне підготовки фахівців в університеті відповідає
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
Навчально-методичне забезпечення
Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу відповідає нормативним
вимогам. Зокрема, наявні освітні програми нового покоління (освітньо-професійні та
освітньо-наукові), освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні
програми підготовки фахівців, засоби діагностики якості вищої освіти, навчальні та робочі
навчальні плани, які розроблені відповідно до нормативних вимог.
На засіданнях Центральної методичної комісії, 13 предметних методичних та 3
організаційно-методичних комісій значну увагу було приділено навчально-методичному
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забезпеченню освітнього процесу, здійснювалась перевірка якості теоретичної та
практичної підготовки студентів випускних курсів медичних, стоматологічного та
фармацевтичного факультетів, коледжу університету. За звітний період відбулось 8
засідань ЦМК, на яких розглянуто 15 питань з організації навчального процесу в
університеті відповідно до затверджених навчальних планів підготовки фахівців.
Упродовж календарного року проводився аналіз виконання плану видання
підручників, навчальних та навчально-методичних посібників. На засіданнях Центральної
методичної комісії було розглянуто 94 найменування навчальної літератури.
Для забезпечення освітнього процесу у 2020 році співробітниками університету
підготовлено та видано 96 найменувань навчальної літератури , зокрема:
- підручників – 6;
- навчальних, навчально-методичних посібників – 90, у т.ч. 18 – англійською
мовою.
В університеті підготовлені робочі навчальні плани на 2020-2021 навчальний рік.
Графік навчального процесу розроблений на навчальний рік, складений у відповідності до
робочих навчальних планів, передбачає міждисциплінарний зв’язок, рівномірність
завантаження аудиторного фонду, аптечних та лікувальних закладів і відповідає вимогам
навчальних планів та нормативних документів.
Загалом навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців в університеті
відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
Інформаційне забезпечення
Адміністрацією університету особлива увага приділяється комплектуванню
бібліотечного фонду сучасною навчальною та науковою літературою, періодичними
виданнями й іншими документами.
Упродовж 2020 року у бібліотеку надійшло 3 303 примірники літератури на суму
1 млн. 284 тис. 095 грн., з них:
- навчальної – 3 149 примірники;
- наукової – 117 примірники;
- художньої та іншої – 37 примірники.
У тому числі англійською мовою – 556 примірників, з яких навчальної – 556
примірників, наукової – 0 примірників.
Придбано 39 примірників сучасної англомовної літератури з різних галузей
медицини й суміжних наук зарубіжних видавництв «John Wiley & Sons», «McGraw-Hill»,
«Kaplan».
В електронному студентському читальному залі №1, читальному залі для
професорсько-викладацького складу додатково налаштований оn-line доступ до
електронних варіантів цих книг і мультимедійних матеріалів на сайтах видавництв.
На 2020 рік було передплачено періодичних видань на суму 119 тис. 066 грн. 48 коп.
— 18 назв газет і 72 назви журналів (здебільшого медичного спрямування).
Упродовж звітного періоду бібліотекою отримано 287 журналів та 950 газет.
Крім цього, в бібліотеку надійшло 13 дисертацій, 2 магістерські роботи, 275
авторефератів, 1 методична рекомендація.
Продовжується робота щодо поповнення електронного каталогу АБІС «ІРБІС 64».
Станом на 31.12.2020 р. електронний каталог налічував 341 872 одиниць інформації.
У 2020 році була створена дев’ята база даних «Доступ до повнотекстових книг
Springer Nature (через ІР-адреси БДМУ)».
Користувачі у будь-який час мають можливість через WEB ІРБІС на сайті бібліотеки
самостійно працювати з бібліотечними базами даних, здійснюючи багатоаспектний пошук
необхідної літератури, періодичних видань, журнальних статей, наукових робіт,
авторефератів, інформаційних листів про нововведення у сфері охорони здоров’я за
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розширеним переліком реквізитів (автором, назвою, видом, ключовими словами, датою
видання тощо).
Крім АБІС «ІРБІС 64» у межах бібліотеки діє автоматизована бібліотечна
інформаційна система «Liber Media» (397 315 записів).
Наявна база даних повнотекстових електронних варіантів навчальної літератури,
розміщена у локальній інформаційній бібліотечній мережі електронних читальних залів №2
і №3.
Продовжує функціонувати і наповнюватися цифровий репозиторій «Інтелектуальні
фонди БДМУ». Протягом звітного періоду репозиторій доповнений 965 документами.
Упродовж звітного періоду тривали і продовжують тривати безкоштовні доступи до
наукометричних ресурсів Web of Science і Scopus ― з червня 2019 року до 31 травня 2021
року.
З липня 2019 року до липня 2020 року тривав доступ до повнотекстової зарубіжної
бази даних наукової інформації «Medline® with Full Text» (EBSCO). Від 15 грудня 2020
року знову наданий річний доступ до вказаної бази даних (у т.ч. з будь-якого
місцезнаходження користувачів).
У грудні 2020 року організований безкоштовний доступ до повнотекстової
зарубіжної бази даних ScienceDirect (Elsevier): до ~ 39 000 електронних книг — до
04.12.2021р.; до 2 088 електронних монографій за 2019-2020 роки — безстроково.
Назавжди наданий безкоштовний доступ до повних текстів ~10 000 книг за 2017 рік
одного з найбільших світових видавництв Springer Nature.
Надавалися упродовж 2020 року також безкоштовні короткострокові (до 6 місяців)
доступи до таких авторитетних повнотекстових баз даних: «Access Medicine» (McGrawHill), Springer Nature, UpToDate (Wolters Kluwer), John Wiley&Sons, Dentistry & Oral
Sciences Source.

Рис. 10. Сайт бібліотеки БДМУ (http://medlib.bsmu.edu.ua)
З допомогою діючих електронних сервісів, у т.ч. «Віртуальна довідка», «Визначення
індексу УДК та авторського знака для документів», «Оформлення та перевірка бібліографії
й webліографії», які спрямовані на інформування користувачів засобами електронної пошти
у формі відповідей на запити, а також у порядку усних звернень протягом звітного періоду
було надано 16 493 інформаційних довідок.
Для зручності користувачів надаються дистанційні послуги з перевірки документів
на наявність плагіату. У звітному періоді здійснено перевірку 275 документів за
зверненнями 102 осіб.
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Одним з засобів інформаційного забезпечення є власний веб-сайт бібліотеки –
http://medlib.bsmu.edu.ua (рис. 10).
В поточному році були оновлені сторінки розділу «Фонди бібліотеки». Регулярно
доповнюється сторінка «Нові надходження». Сторінка «Нові надходження літератури»
містить бібліографічний список книг, які надійшли у бібліотеку останнім часом. Список
доповнюється щомісяця. На сторінці «Нові надходження періодичних видань»
відображаються дані про нові журнали, отримані бібліотекою за станом на певну дату.
Найновіші надходження виділяються червоним кольором. У даний час на сторінці є списки
журналів за 2013-2020 роки. Список авторефератів оновлюється на сторінці «Нові
надходження авторефератів дисертацій» кожного місяця. На сторінці представлені списки
за 2011-2020 роки. Оновлювалася сторінка «Книги науковців БДМУ», яка інформує
користувачів про книжкові видання співробітників університету. Вказані видання
розподілені на сторінці за роками (починаючи з 2010 року) та видами: підручники,
навчальні посібники, монографії, англомовні видання. Інформація про кожну книгу
представлена у формі палітурки, бібліографічного опису, анотації та змісту. У поточному
році сторінка доповнена виданнями, що надійшли упродовж 2020 року.
Доповнилися новими матеріалами сторінки «БДМУ ― в газетах» й «Інформбюлетені».
На сайті у розділі «Електронні сервіси» створені два нові електронні сервіси: «Підбір
журналів для наукової публікації» і «Супровід у «Springer Nature» (надання консультацій
щодо роботи з повнотекстовою зарубіжною базою даних наукової інформації «Springer
Nature»).
Також, розміщені активні банери з переходом на повнотекстову зарубіжну базу
даних наукової інформації «MEDLINE® with Full Text (EBSCO)», наукометричні бази
даних «Web of science» і «Scopus», повнотекстову наукову базу даних книг «ScienceDirect»,
базу даних повнотекстових книг «Springer Nature», спеціалізовану базу даних Українського
інституту інтелектуальної власності «Винаходи (корисні моделі) в Україні»; новий ресурс
для науковців, призначений для автоматизованої коректури англомовних академічних
(наукових) текстів «Writefull», оновлений банер-посилання на український ресурс для
науковців Open Ukrainian Citation Index (OUCI).

Рис. 11. Web-путівник для науковців «COVID-19 — в наукових інформаційних
ресурсах».
Розділ «Інформаційні ресурси» доповнений сторінками «Систематизація наукових
баз даних (за типом доступу) /віртуальний покажчик/, «Національний репозитарій
академічних текстів», «Патентні ресурси», «Інформаційно-комунікативні платформи для
науковців», «Науково-дослідні установи МОЗ України».
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У розділі «Науковцю» створені сторінки «Наукові фахові видання» й «Академічна
доброчесність».
В розділі «Студенту» оновлена інформація на сторінках «Вчимося з бібліотекою» та
«Learn with our library»: розміщені списки наявної у бібліотеці сучасної навчальної
літератури з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних та іноземних студентів за усіма
спеціальностями.
На головній сторінці сайту розміщений web-путівник для науковців «COVID-19 — в
наукових інформаційних ресурсах».
Оновлювалася орієнтована на іноземних студентів англомовна сторінка веб-сайту
бібліотеки – http://medlib.bsmu.edu.ua/bsmu-library/.
Задля ширшого інформування професорсько-викладацького складу й студентів
здійснюється трансляція корисних матеріалів на телеекрані у вестибюлі теоретичного
корпусу університету.
Університетська комп’ютерна мережа об’єднує волоконно-оптичними та
кабельними лініями зв’язку усі навчальні корпуси університету. Загальна довжина
університетської локальної мережі становить близько 68 км, має 33 комутаційних
вузла. Організований неперервний доступ студентів, співробітників і аспірантів до ресурсів
Internet, автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи.
Продовжуючи розбудову мережі Інтранет університету у 2020 р. придбано та
введено в експлуатацію 2 сервера віртуальних машин, проведена заміна комутаційного
обладнання в ядрі мережі, розпочато роботи по модернізації мережі шляхом провадження
технології GPON.
Окрім дротової мережі продовжено розбудову та підтримку бездротових технологій,
що дає можливість створення додаткових «клієнтських» місць, зорієнтованих на
використання власної комп’ютерної техніки. У 2020 придбано 96 точок доступу, які
протягом 2021 року будуть встановлені на території навчальних корпусів та клінічних баз.
У 2020 році проведено модернізацію телефонної мережі та обладнання і
впроваджено технологію IP телефонії, що значним чином розширило перелік послуг зв’язку
та знизились фінансові витрати в цьому напрямку
У 2020 році в університеті створено відділ технічних засобів навчання, на який
покладено функцію супроводу інформаційно-комп’ютерних мереж,
впровадження
сучасних технологій в начальний процес, з організації та підтримки технічного,
технологічного та інформаційного забезпечення навчально-виробничої діяльності
університету. За звітний період проведено комплекс робіт із впровадження сучасних
програмних та технічних засобів, пакетів прикладних програм, комп'ютерних
інформаційних технологій в освітній процес та адміністративно-господарську діяльність
університету.
Здійснювалася організація роботи та програмно-технічне забезпечення
інформаційної мережі, інформаційно-методична підтримка користувачів програмних і
технічних засобів та мережі, розширення інформаційної інфраструктури університету,
організація технічної підтримки навчально-виховного процесу та культурно-масових
заходів з дотриманням карантинних заходів та використанням відеоконференцій.
Забезпечено постійний доступ до навчальних і адміністративних інформаційних
ресурсів, розвиток мережі та її ефективне функціонування, що дозволяє використовувати
сучасні технології комунікації у всіх підрозділах університету.
Загалом інформаційне забезпечення підготовки фахівців в університеті відповідає
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
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Пункт контракту 6.5. Високоефективна наукова, науково-технічна та
інноваційна діяльність вищого навчального закладу, в тому числі впровадження
результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове та науковотехнічне співробітництво.
З метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій
діяльності молодих науковців, забезпечення системного підходу в підготовці науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу
в університеті сформувалися наукові школи, розробки яких стосуються багатьох проблем
медицини, зокрема діагностики, лікування та профілактики захворювань серцево-судинної
системи, злоякісних новоутворень, туберкульозу, ендокринної та імунної систем, органів
травлення, органів дихання у дітей та дорослих, розробки й апробації нових лікарських
засобів. Університет приділяє велику увагу обміну науковою інформацією та апробації
наукових досліджень.
Функціонує структурний підрозділ «Навчально-наукова лабораторія БДМУ».
Лабораторія володіє потенціалом для проведення досліджень на більш як 152 лабораторні
показники (біохімічний аналіз, імунохемілюмінісцентний аналіз, потенціометричний). У
2020 році проведено переатестацію лабораторії та отримано свідоцтво про технічну
компетентність на 5 років. Завершено цикл зовнішнього контролю якості результатів
вимірювань Українським референт-центром з клінічної лабораторної діагностики та
метрології «ОХМАТИД» МОЗ України.
В університеті функціонують Центр клінічних досліджень, 4 міжкафедральних
лабораторії (біохімічна, мікробіологічна, морфологічна, імунологічна), а також
17 кафедральних лабораторій.
За допомогою Центру клінічних досліджень активно проводиться науковий та
організаційний супровід, облік та упорядкування фінансової складової, консультаційний
супровід перевірок баз проведення контролюючими органами, попередній аналіз запитів на
проведення та пошук нових досліджень, моніторинг правової бази.
Таблиця 6
Показники діяльності Центру клінічних досліджень у 2020 році
Проведено досліджень
87
Головні дослідники
18
Надходження (грн.)
807 000
Щороку БДМУ є організатором Всеукраїнських та міжнародних науковопрактичних конференцій, пленумів, симпозіумів та конгресів. Щорічно, на базі
університету відбуваються науково-практичні заходи, у тому числі міжнародного рівня з
використанням сервісу відеоконференцій Web class науково-освітньої телекомунікаційної
мережі «URAN» та представництвом наукових конференцій з використанням інтернет
ресурсу «Наукові конференції України» телекомунікаційної мережі «URAN».
Впродовж 2020 року проведено 12 наукових заходів, у т.ч.:
- 3 наукових заходи згідно до галузевого Реєстру МОЗ України на 2020 р.;
- 3 наукових заходи згідно до плану МОН України на 2020 р.;
- 3 регіональних науково-практичних конференцій;
- 2 науково-практичних семінари;
- 1 он-лайн зустріч у форматі круглого столу.
Щорічно проводиться наймасштабніший в Україні форум молодих учених –
Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених BIMCO
(Bukovinian International Medical Congress).
В роботі VІІ Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих
учених BIMCO 2020, вперше проведеному онлайн, взяли участь 1550 учасників з 105
навчальних закладів 50 країн: Австралії, Албанії, Білорусі, Болгарії, Боснії та Герцеговини,
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Бразилії, Великобританії, В’єтнаму, Греції, Грузії, Естонії, Єгипту, Індії, Індонезії, Іраку,
Ірану, Ірландії, Італії, Йорданії, Казахстану, Камеруну, Кіпру, Китаю, Латвії, Литви, Малаві,
Малайзії, Мексики, Молдови, Непалу, Німеччини, ОАЕ, Пакистану, Південної Кореї,
Польщі, Португалії, Республіки Косово, Руанди, Румунії, США, Сербії, Сирії, Судану,
Тайваню, Туреччини, Уганди, Узбекистану, Франції, Чехії.
У 2020 році конгрес BIMCO підтримував міжнародне партнерство з медичними
конференціями 20-ти вищих медичних навчальних закладів Європи та світу і мав 35
амбасадорів у Білорусі, Боснії і Герцеговині, Греції, Грузії, Індії, Індонезії, Ірані, Китаї,
Косово, Молдові, Непалі, Німеччині, Пакистані, Польщі, Португалії, Румунії, Сербії, США,
Уганді, Чехії.

Рис. 12. VІІ Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих
учених BIMCO 2020 ONLINE (7-8 квітня 2020 року)
Отримувалася виплата стипендій Кабінету Міністрів України 3-а молодими ученими,
1 студент став Лауреатом Премії Національної академії медичних наук України.
Таблиця 7
Показники діяльності Студентського наукового товариства БДМУ
2020
Показник
2012 2013 2014 2015
2016
2017
2018
2019
Гуртків
46
49
51
53
54
55
58
60
61
Студентів1344
1332
1025 1245 1300 1380
1305
1260
1325
гуртківців
Публікацій
474 565 719
803
806
713
733
713
571
Учасників
826
663
432 740 756
1016
1082
945
929
наукових форумів
Переможців
142
67
84
112 115
132
152
116
159
конференцій
Міжнародне співробітництво університету спрямоване на налагодження співпраці із
зарубіжними установами та розширення вже існуючих міжнародних контактів, активізацію
академічної мобільності студентів та професорсько-викладацького складу, вивчення ринку
освітніх послуг та вдосконалення процесу набору іноземних громадян на навчання до
університету.
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На сьогодні університет співпрацює з 61 закордонним університетом та науководослідною установою. Зокрема, за звітній період було підписано нові угоди про
двосторонню співпрацю в науково-освітній сфері з наступними закордонними установами,
а саме:
• міжінституційна угода за програмою Еразмус+ з Ясським університетом
«Аполлонія»;
• двосторонній договір про співпрацю з Lecturio GmbH для обміну навчальнометодичною інформацією та навчальними ресурсами.
У 2020-му році і на сьогоднішній день студенти, професорсько-викладацький склад,
аспіранти, докторанти, адміністративний персонал університету можуть стати учасниками
програми Еразмус+ в: Університеті м. Фоджа (Італія), Університеті Аристотеля в Салоніках
(Греція), Університеті медицини і фармації м. Крайова (Румунія), Університеті Сантьягоде-Компостела (Іспанія), Університеті наук про здоров’я у м. Каунас (Литовська
Республіка), Сівас Кумхуріует Університеті (Туреччина).
За напрямком Еразмус+ проєкти вищої освіти СВНЕ (Call for Proposals 2020 EAC/A02/2019 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity
Building in the field of Higher Education) – виграно проєкт SAFEMED+ “Simulation in
Undergraduate MEDical Education for Improvement of SAFEty and Quality of Patient Care
(Симуляційне навчання в медичній освіті для підвищення безпеки та якості обслуговування
пацієнтів)”, координатор Грузія, 9 партнерів, серед яких БДМУ. Метою проекту є створення
центру клінічних навичок та умінь; впровадження методологій симуляційної медицини
(тренажери, манекени, моделі тощо) та пацієнт-орієнтованого навчання (стандартизований
пацієнт, імітований пацієнт, гібридне моделювання); покращання безпеки пацієнтів за
рахунок підвищення якості та кращої клінічної кваліфікації майбутніх медичних фахівців.
Подані 2 проєкти на програму ЄС Горизонт 2020: HealthMeUp (електронні системи
в медичній практиці, координатор Чехія) та PARTICIPATE (стосується вакцинації та
інфекційних хвороб, координатор Швейцарія).
Цього літа було вперше подано заявку на академічну мобільність студентів – Ukraine
Student Academic Mobility (SAM) House of Europe. Британська Рада спільно з Міністерством
освіти і науки України реалізує трирічну програму всеукраїнської академічної мобільності
"SAM Ukraine". Ця програма є одним із компонентів програми Європи, що фінансується
ЄС, і впроваджується у період 2020-2022 роки, та має на меті сприяти міжрегіональній
академічній співпраці між університетами та культурному діалогу серед молоді за
допомогою короткострокової академічної мобільності в Україні. БДМУ став переможцем
першого туру програми у 2020-2021 роках. Мобільність запланована між Буковинським
державним медичним університетом та Запорізьким державним медичним університетом
на весну 2021 р.
Реалізується Україно-швейцарський проєкт «Реформа медичної освіти», який
фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва Федерального
департаменту закордонних справ Швейцарії. У цьому проєкті БДМУ є пілотним закладом
за напрямами «сімейна медицина» і «медсестринство» (2018-2022 р.). У рамках проєкту
співробітники БДМУ брали участь у Зимовій сесії Осінньої школи з медичної освіти,
навчалися на онлайн-курсі з електронного навчання, онлайн-курсах із посилення
викладацької майстерності й аспектів надання зворотного зв’язку, семінарах із комунікацій
та управлінської майстерності; курсах із англійської мови; закуплено комп’ютерне
обладнання для проведення дистанційного навчання та обладнання для симуляційного
центру.
Окрім того, 22 студентів взяли участь в міжнародних студентських конгресах,
форумах та семінарах, які відбувались за кордоном до початку пандемії та повного закриття
кордонів. До прикладу, 14 з них пройшли стажування в Державному університеті медицини
та фармації ім. Ніколая Тестеміцану в м. Кишинів, Молдова, та інших 8 – відвідали
міжнародну конференцію для студентів-медиків у м. Дублін, Ірландія.
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Цьогоріч Буковинський державний медичний університет став переможцем
конкурсу кредитної мобільності з Universidade de Santiago de Compostela (Spain) за
фінансової підтримки Єврокомісії у рамках спільного проєкту Erasmus+ KA107. Дана
мобільність, тривалістю 5 днів, відбудеться у 2021 році та залежатиме від ситуації з
пандемією і буде проведена очно або в змішаному варіанті, або повністю в режимі онлайн.
У період 2020 р. співробітники університету пройшли стажування за кордоном,
відвідали конференції, симпозіуми, воркшопи у наступних країнах: Румунія, Республіка
Молдова, Польща, Словаччина, Словенія, Литва, Чехія, Австрія, Боснія і Герцеговина,
Грузія, Італія, Іспанія, Португалія, Швейцарія, Німеччина, Ірландія, Норвегія, Велика
Британія. Зокрема, в таких установах, як Університет ім. Я. Длугоша у м. Ченстохова,
Польща; Імуно-онкологічний центр Кельна, Німеччина; в Університеті підприємництва у
м. Софія, Болгарія; дистанційне навчання в Стенфордській медичній школі, Сполучені
Штати Америки. Багато дистанційних курсів були пов’язані з боротьбою проти пандемії.
Окрім того, під час пандемії COVID-19 було організовано безліч міжнародних форумів
онлайн.
Проведено масштабну роботу по збереженню контингенту іноземних студентів. За
результатами здійснених заходів у 2020 н. р. на підготовче відділення, базове навчання та
післядипломне навчання було зараховано 478 іноземців; ефективність використання
запрошень склала 87%.
За 2020 рік укладено угоди про двосторонню співпрацю із 2 закордонними
установами (додаток 5).
З метою розвитку міжнародного співробітництва університетом були організовані
різноманітні заходи, зокрема укладено нові угоди про двосторонню співпрацю в науковоосвітній сфері (додаток 6).
У 2020 році візити співробітників Буковинського державного медичного
університету до закордонних установ та прийом іноземних делегацій не проводилися через
пандемію, пов’язану з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Пункт контракту 6.6. Одержання конкурентоспроможних наукових і науковоприкладних результатів
Основна мета наукової діяльності університету це одержання наукових результатів
та здобуття нових наукових знань для забезпечення конкурентоспроможної
високоефективної наукової продукції. Найбільше уваги приділяється проведенню
фундаментальних та прикладних наукових досліджень, досягненнями яких є створення
нових та удосконалення існуючих методів діагностики, лікування та профілактики.
Виконання дисертацій на здобуття доктора філософії, доктора наук шляхом залучення
різноманітних джерел фінансування – державний бюджет, місцеві бюджети, гранти,
приватні кошти тощо. Збільшення фінансування навчально-наукової лабораторії за рахунок
коштів державного бюджету.
Питання одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних
результатів розглядалися на 4 засіданнях ректорату та 6 засіданнях Вченої ради
університету (додаток 7). Під час проведення кожної Вченої ради затверджуються
матеріали конференцій, монографій, методичних рекомендацій, заявок на включення до
Реєстру нововведень та інформаційних листів.
У 2020 році проводилася робота щодо оцінки рейтингових показників БДМУ за
даними міжнародних наукометричних БД Scopus і Web of Science. Відповідно за останні за
підсумками 2020 року відмічається позитивна динаміка показників публікаційної
активності науковців університету.
За даними БД Scopus (терміном на квітень 2020 року):
Загалом, порівняно з 2015 роком, за показником Індекс Гірша БДМУ піднявся на 12
позицій. Зростання показника у 2018 році відбулося як за рахунок створеного та
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упорядкованого профілю університету в БД Scopus, так і завдяки підвищенню кількості та
якості наукових публікацій й, відповідно частоти їх цитувань.
За рейтинговим показником БДМУ на квітень 2020 року займав 39 місце, Індекс
Гірша збільшився порівняно з 2019 роком на 3 од. і склав 21 од. Кількість публікацій склала
849 (+136 за рік), кількість цитувань 1474 (+343 за рік).
Динаміка показників публіцистичної активності науковців БДМУ терміном на
01.02.2021 р.: кількість опублікованих статей – 984 (+135), кількість цитувань – 1749 (+275).
Порівняно з відповідними показниками 2020 року на 152 осіб збільшилася кількість
зареєстрованих авторів публікацій з БДМУ – відповідно 817 та 969 осіб.
Таблиця 8
Динаміка рейтингових показників та загальної публіцистичної активності науковців
БДМУ за даними БД Scopus за період 2015 р.- лютий 2021 р.
Рангове
Кількість
Кількість
Індекс Гірша
Роки
місце
публікацій
цитувань
(h-індекс)
БДМУ
у БД Scopus
у БД Scopus
2015

даних немає

511 (+20)

417 (+34)

9

2016

48

529 (+18)

474 (+57)

10 (+1)

2017

47

562 (+33)

563 (+89)

11 (+1)

2018

38 (+9)*

675 (+113)

1075 (+512)

18 (+7)

2019

38

713 (+38 )

1131(+ 56)

18

2020

39 (-1)

849 (+136)

1474 (+343)

21(+3)

01.02.2021
984(+135)
1749 (+275)
Примітка: у дужках наведена динаміка показників у порівнянні з попереднім роком
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Рис. 13. Динаміка рейтингових показників загальної публіцистичної активності
науковців БДМУ за даними БД Scopus (2015 - 2021 рр.)
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За даними БД Web of Science:
Станом на 01.02.2021 року, порівняно з передніми роками, зросла кількість статей,
опублікованих науковцями БДМУ, що склало 1053 (+116), підвищилася кількість цитувань
– 1324 (+306), Індекс Гірша склав 18 ( у 2019 році – 16).
Таблиця 9
Динаміка показників загальної публіцистичної активності науковців БДМУ
за даними БД Web of Science (InCites) за період 2015-2019 рр.
Роки
Кількість публікацій Кількість цитувань у
Індекс Гірша
у БД WoS
БД WoS
(h-індекс)
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Примітка: у дужках наведена динаміка показників у порівнянні з попереднім роком
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Рис. 14. Динаміка показників загальної публіцистичної активності науковців БДМУ
за даними БД Web of Science (InCites)
ПРОЗОРИЙ РЕЙТИНГ:
Найкращі університети за цитуваннями у найкращих профілях Google Scholar
TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles
http://webometrics.info/en/transparent
(Universities: January 2021 Edition 2021.1.0 beta)
Місце
Заклад освіти
Цитувань
1
Українська медична стоматологічна академія
22650
2
Тернопільський національний медичний університет
18739
3
Буковинський державний медичний університет
17969
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.
4
17968
Пирогова
5
Дніпропетровська медична академія
12989
23

Виконується Угода про надання послуг супроводу веб-сайтів періодичних наукових
видань БДМУ на платформі “Наукова періодика України” ТОВ «Видавнича служба
УРАН», міжнародна платформа OJS (Open Journal Systems).
Університетом видаються 7 фахових науково-практичних журналів: «Буковинський
медичний вісник», «Клінічна та експериментальна патологія», «Неонатологія, хірургія та
перинатальна медицина», «Міжнародний ендокринологічний журнал», «Актуальні питання
суспільних наук та історії медицини» (українсько-румунський). З них, 5 журналах
відповідними рішеннями колегій МОН України (згідно Наказу МОН України № 975 від
11.07.2019 р.) присвоєно категорію Б науково-ппрактичним журналам: «Буковинський
медичний вісник», «Клінічна та експериментальна патологія», «Неонатологія, хірургія та
перинатальна медицина», «Міжнародний ендокринологічний журнал», «Актуальні питання
суспільних наук та історії медицини» (українсько-румунський). Журнали категорії В
«Клінічна анатомія та оперативна хірургія», «Судово-медична експертиза» подали пакет
документів для розгляду на присвоєння категорії Б.
Матеріали друкуються українською, англійською мовами та іншими мовами
Європейського Союзу. Журнали внесено до всеукраїнських та міжнародних баз даних
наукової інформації, каталогів та систем пошуку.
Структура статей, опублікованих в журналах, відповідає нормам міжнародних
стандартів з включенням інформації щодо DOI, наявності конфлікту інтересів,
правильності подання бібліографічних посилань тощо. Здійснюється перевірка
пристатейної бібліографії та References з урахуванням останніх рекомендацій МОН і ДАК
України, міжнародних баз даних.
З метою підвищення видавничої якості та конкурентоспроможності наукових
періодичних видань БДМУ запроваджено систему постійного моніторингу контролю якості
публікацій, зокрема шляхом аналізу індексу цитування та географії публікацій;
розповсюдження та просування часописів у міжнародних каталогах, фондах та
наукометричних базах; здійснення порівняльного аналізу з подібними тематичними
виданнями. Проводиться навчання та консультування науково-викладацького складу
університету та молодих науковців щодо сучасних вимог до публікації результатів
наукових досліджень.
Створено web-сайти часописів БДМУ на платформі “Наукова періодика України”
ТОВ «Видавнича служба УРАН», міжнародна платформа OJS (Open Journal Systems).
Зокрема внесено офіційну інформацію та архіви номерів за 2013-2020 рр. з відповідною
реєстацією DOI в базі даних Системи CrossRef (PILA – Publishers International Linking
Association, Inc. – офіційна Реєстраційна агенція фонду International DOI Foundation, НьюЙорк, США). Зроблено сховище архіву номерів часописів БДМУ на сайті університету.
За допомогою програмного забезпечення у системі «Anti-Plagiarism» здійснюється
експертиза навчальних, науково-дослідних та дисертаційних матеріалів, звітів науководослідних робіт, підручників, посібників, монографій, статей, рекомендацій.
В університеті видаються 6 науково-практичних журналів включені до
Категорії «В»: «Буковинський медичний вісник», «Клінічна анатомія та оперативна
хірургія», «Клінічна та експериментальна патологія», «Неонатологія, хірургія та
перинатальна медицина», «Міжнародний ендокринологічний журнал», «Актуальні питання
суспільних наук та історії медицини». З 2020 року спільно з Національною медичною
академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та Асоціацією судових медиків України
видається журнал «Судова медична експертиза».
Виконувались 40 тем науково-дослідних робіт, із них 3 мають фінансування з
Державного бюджету (за 2020 р. отримано 306,58 тис. грн.), та 36 ініціативних
(11 завершених).
Роботи, що виконуються за рахунок державного бюджету щоквартально
заслуховуються на засіданнях наукової комісії, ректораті, Вченої ради, виключно за
погодженням з проблемними комісіями та профільними експертами МОЗ України.
24

Експертиза науково-дослідних робіт супроводжується комплексною оцінкою
актуальності, рівня науково-методичного забезпечення, науковій та практичній новизні,
вимогам біоетики, інноваційній спроможності та конкурентоздатності.
Таблиця 10
Наукова продукція за результатами виконаних НДР у 2020 році
Назва
Кількість
Монографії
21
Інформаційні листи
6
Заявки включені до Реєстру галузевих нововведень
41
Отримано патентів
88
Журнальні статті
694
статті Scopus/ Web of Science
39/19
Тези та матеріали наукових форумів
1336
Статті за кордоном
641
статті Scopus/ Web of Science
199/37
Тези та матеріали конгресів за кордоном
424
Раціоналізаторські пропозиції
91
Кількість опублікованих наукових праць залишається стабільно високою. Якість
наукових публікацій науковців підтверджується великою кількістю опублікованих статей
за кордоном.
Працює електронний репозиторій БДМУ, який налічує більше ніж
14584 електронних записів, в якому з науковими працями можуть ознайомитись не тільки
наші співробітники, але й науковці вищих навчальних закладів України та за кордоном.

Пункт контракту 6.7. Захист прав інтелектуальної власності на результати
наукової та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів
державного бюджету.
Набуття, охорона та захист прав щодо результатів наукової діяльності
забезпечується відповідно до законодавства про інтелектуальну власність, наукову,
науково-технічну та інноваційну діяльність.
В університеті у 2020 році виконуються 3 науково-дослідні роботи за кошти
державного бюджету, в результаті виконання яких отримано 6 патентів на корисну модель.
Теми бюджетних науково-дослідних робіт відповідають актуальним питанням медичної
науки, в т.ч. тим, які є пріоритетними напрямками розвитку медичної науки та техніки.
У рейтингу закладів з найвищою винахідницькою активністю університет щорічно
посідає гідне місце за результатами отримання патентів на винаходи, у 2020 р. посів ІІ місце
серед закладів вищої медичної освіти України за кількістю отриманих патентів (табл. 11).
Таблиця 11
№
Заклад вищої медичної освіти
К-сть патентів
Місце серед ЗВО
п/п
1
ВНМУ ім. М. І. Пирогова
154
71
2
БДМУ
84
108
3
ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського
68
195
4
ХНМУ
66
92
5
ОНМУ
57
51
6
НМУ ім. О.О. Богомольця
48
78
7
ЛНМУ ім. Д. Галицького
45
52
8
ЗДМУ
22
38
9
ІФНМУ
12
16
10 ДНМУ
8
26
25

Пункт контракту 6.8. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під
час підготовки кадрів з вищою освітою
Наукова діяльність була й залишається підґрунтям якісної підготовки
висококваліфікованих фахівців на післядипломному етапі навчання, розв’язання
актуальних завдань медичної теорії та практики, ідентифікації і визнання університету
науковою спільнотою.
В останні роки університет успішно співпрацює з багатьма закладами вищої освіти,
науково-дослідними установами та клініками як в Україні, так і за її межами.
Університетом щорічно розробляється і затверджується Міністерством охорони
здоров’я України та Міністерством освіти і науки України перспективний план підготовки
науково-педагогічних кадрів, пріоритетним є підтримка праці як молодих, так і досвідчених
науковців та оприлюднення отриманих результатів.
Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти в вищих навчальних
закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261
університет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук. Університет приділяє вагому увагу підготовці молодих кадрів для наукової
та науково-педагогічної діяльності переважно через докторантуру й аспірантуру. При
підготовці дисертацій університет намагається створити належні умови для якісного та
своєчасного виконання робіт – забезпечує комп`ютерами, реактивами та приладами,
надаються творчі відпустки для завершення дисертаційних робіт.
Щорічно відділом докторантури, аспірантури та клінічної ординатури проводиться
координаційна робота щодо формування перспективного плану підготовки науковопедагогічних кадрів в аспірантурі відповідно до реальних потреб університету.
Виконуються – 8 докторських та 133 кандидатських дисертацій.
Заплановано 19 кандидатських дисертацій.
Подано до захисту – 4 докторських та 19 кандидатських дисертаційних робіт.
Апробовано – 1 докторських та 19 кандидатських.
Затверджені – 4 докторських та 21 кандидатських дисертаційних робіт.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в БДМУ здійснюється за 2
спеціальностями: 222 Медицина, 228 Педіатрія і 9 спеціалізаціями.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за 5
спеціальностями: 091 Біологія, 221 Стоматологія, 222 Медицина, 223 Медсестринство та
228 Педіатрія.
На даний час 85 лікарів навчаються в аспірантурі з них: 40 лікарі очної (денної)
форми навчання (держбюджет), 32 лікарів очної (вечірньої) форми навчання (держбюджет),
11 заочної форми навчання (громадяни України) та 2 лікарі очної (денної) форми навчання
(іноземні громадяни). Усі аспіранти виконують освітні і наукові програми, індивідуальні
плани навчання, звітують про хід виконання дисертаційних робіт на засіданнях кафедр і
атестуються на засіданнях вченої ради університету.
У 2020 році навчання в докторантурі перебували 3 докторанти, в аспірантурі
завершили 13 лікарів з них 5 захистили роботи у спеціалізованих вчених радах,
5 апробували дисертаційні роботи.
Вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певної спеціальності є
клінічна ординатура, в якій навчається 16 лікарів. З них: 1 вітчизняних та 15 іноземних
громадян. Усі клінічні ординатори виконують індивідуальні плани, систематично
проводиться їхня атестація та переведення на наступний рік навчання.
В подальшому необхідно приділяти більше уваги відбору кандидатур при вступі до
аспірантури, збільшити кількість аспірантів на умовах договору з числа іноземних
громадян, які навчалися у клінічній ординатурі. У зв’язку з цим підготовлено і подано до
Департаменту ліцензування ліцензійну справу щодо розширення провадження освітньої
діяльності підготовки фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю
галузі знань 22 Охорона здоров’я 222 Медицина.
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Спеціалізована вчена рада Д 76.600.02 14.03.04 - «Патологічна фізіологія» та
14.01.10 - «Педіатрія».
За період 01.12.2019 по 30.11.2020 рр. проведено 7 засідань:
Захищено 4 дисертацій, з них - 2 докторських та 2 кандидатських.
Затверджено в ДАК при МОН України - 1 докторська, 1 кандидатська дисертації.
Прийнято до розгляду – 3 дисертаційні роботи.
Прийнято до захисту – 5 дисертаційних робіт.

Пункт контракту 6.9. Організація навчального процесу відповідно до стандартів
вищої освіти
У 2020 році діяльність університету спрямовувалася на організацію роботи щодо
імплементації норм Законів України «Про освіту» та «Про фахову передвищу освіту», змін
до Закону України «Про вищу освіту» та розробці стандартів вищої освіти нового
покоління для спеціальностей відповідно до постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 (з
змінами від 01.02.2017 р.). З метою імплементації норм галузевих законів упродовж
звітного року в університеті:
- розроблено проєкт нової редакції Статуту університету;
- розроблено та введено в дію наказами по університету:
 Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти
вибіркових навчальних дисциплін (в новій редакції);
 Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів
вищої освіти;
 Положення про освітні програми;
 Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти з використанням
дистанційних технологій;
 Кодекс етики та корпоративної культури.
- введено в дію нові навчальні плани підготовки магістрів спеціальностями 222
Медицина, 221 Стоматологія, 225 Медична психологія та 226 Фармація, промислова
фармація;
До складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науковометодичної ради МОН України включено 4 співробітники університету, які беруть участь
в розробці проектів стандартів вищої освіти.
У 2020 році оновлені та схвалені вченою радою Вищого державного навчального
закладу України «Буковинський державний медичний університет» такі освітні програми:
- освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю
221 Стоматологія;
- освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю
223 Медсестринство;
- освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю
226 Фармація, промислова фармація;
- освітньо-професійна програма підготовки молодших бакалаврів за спеціальністю
226 Стоматологія;
- освітньо-професійна програма підготовки молодших бакалаврів за спеціальністю
226 Фармація, промислова фармація.
Відповідність організації освітнього процесу нормативним вимогам, зокрема
стандартам вищої освіти, підтверджено процедурами акредитаційної експертизи, яка
проводилася у 2020 році.
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Пункт контракту 6.10. Дотримання прав та законних інтересів осіб з
особливими потребами
За звітний період в навчальному закладі було вжито всіх передбачених
законодавством заходів, спрямованих на дотримання прав і законних інтересів осіб з
особливими потребами.
На підставі рішень комісії з питань переведення студентів на навчання за рахунок
коштів державного бюджету від 15.01.2020 року (протокол № 4), від 25.02.2020 року
(протокол № 5), від 11.03.2020 року (протокол № 6), від 29.12.2020 року (протокол № 1) на
вакантні місця державного замовлення у 2020 році переведено 10 студентів університету з
числа пільгових категорій, зарахованих на навчання кошти фізичних та юридичних осіб,
зокрема:
- діти, батьки яких є учасниками бойових дій і брали безпосередню участь в АТО –
7 осіб;
- дітей-сиріт – 1 особа;
- діти-інваліди до 18 років – 2 особи.
Стипендіальне забезпечення студентів-осіб з особливими потребами в університеті
здійснювалося відповідно до чинного законодавства, зокрема постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2016 р. № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних
навчальних закладах, наукових установах» та постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення».

Пункт контракту 6.11. Стабільне фінансово-економічне становище вищого
навчального закладу та ефективне використання майна, закріпленого за вищим
навчальним закладом (переданого йому), дотримання вимог законодавства під
час надання в користування іншим особам зазначеного майна
Стабільне фінансово-економічне становище вищого навчального закладу є
об’єктивною умовою його економічного розвитку і зростання, що забезпечується завдяки
постійному перевищенню доходів над видатками і дає можливість вільного маневрування
коштами університету та завдяки ефективному їхньому використанню сприяє
безперервному навчальному процесу. Іншими словами, фінансова стійкість університету –
це стан його фінансових ресурсів, їх розподіл і використання.
Основними показниками стабільного фінансово-економічного становища
Університету є: зростання попиту на платні освітні послуги, а саме збільшення осіб що
навчаються в університеті, зростання власних надходжень, збільшення залишків на
рахунках в органах Державного Казначейства.
Таблиця 12
Показник

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Середнє число осіб, які навчаються
6744
6718
6742
за кошти фізичних та юридичних осіб
в т.ч. іноземні громадяни
1598
1762
1907
Надходження від плати за навчання
239 059,8
247 260,3
281 409,4
(тис.грн)
Залишок коштів на рахунках станом
159 102,7
143 746,6
166 609,4
на 31.12 (тис.грн)
За 2020 рік порівняно з 2019 р. надходження від плати за навчання в університеті
збільшились на 13,8%, що свідчить про стабільне фінансово-економічне становище.
Станом на 01.01.2021 року на балансі університету обліковуються основні засоби на
суму 196 504 204,87 грн., інші необоротні матеріальні активи вартістю 33 363 881,94 грн.,
та нематеріальні активи на суму 186 411 грн, які в розрізі кафедр, відділів та служб
закріплені за 175 матеріально-відповідальними особами.
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Ведеться облік власних речей, які використовуються в навчальному процесі та
господарській діяльності, згідно поданих заяв співробітників. Для забезпечення належних
умов зберігання матеріальних цінностей (дороговартісного обладнання) проводиться ряд
заходів, які включають в себе також облаштування обладнанням навчальних приміщень
системами відеоспостереження та сигналізації.
На будівлі та споруди, які знаходяться на балансі університету оформлені права
власності, які внесено в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
Інвентаризація матеріальних цінностей проводиться щорічно, а також у всіх
випадках, передбачених законодавством, згідно Положення про інвентаризацію активів та
зобов’язань, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.14 р. № 879. Під
час проведення інвентаризації комісією визначаються основні засоби, які ще придатні для
використання та які вже підлягають списанню. Для основних засобів, які ще продовжують
використовуватись в господарській діяльності, але їхній знос становить 100%, спеціальною
комісією, призначеною наказом ректора, визначається ліквідаційна вартість об’єктів. Згідно
Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних
металів та дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
06.04.1998р. № 84 проводиться інвентаризація дорогоцінних металів у відходах та брухті
станом на 1 січня кожного року.
Своєчасно проводиться оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих як
благодійна допомога. У 2020 році університетом отримано гуманітарної допомоги на суму
244 669,78 грн.
Крім того, за кошти університету придбано предметів, матеріалів, обладнання,
інвентарю та літератури на загальну суму: 12 741 882,48 грн. в тому числі:
• Автомобіль (фургон)
1 178 177,22 грн.,
• Навчальне обладнання
547 900,00 грн.,
• Лабораторне обладнання
585 620,75 грн.,
• Оргтехніка
2 773 649,80 грн.,
• Господарське обладнання
651 040,36 грн.,
• Інше обладнання
1 398 842,81 грн.,
• Меблі
335 517,49 грн.,
• Канцелярські товари
394 393,56 грн.,
• Запчастини та комплектуючі
272 913,20 грн.,
• М’який інвентар
49 625,00 грн.,
• Господарські та будівельні матеріали
1 550 771,92 грн.,
• Хімреактиви та медикаменти
1 029 402,86 грн.,
• Паливно-мастильні матеріали
266 047,50 грн.,
• Інше
654 105,02 грн.,
• Література
1 053 875,00 грн.
У відповідності до закону України «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом
БДМУ протягом 2020 року проведено 45 тендерних процедур закупівлі товарів, робіт і
послуг, із них 14 – мультилотових (2 і більше лотів) на загальну суму 26 671 997,68 грн., в
тому числі:
- комунальні послуги – 10 409 257,26 грн.,
- вивіз сміття – 268 591,98 грн.,
- послуги з прання білизни – 686 500,00 грн.,
- послуги з прибирання гуртожитків – 398 176,40 грн.,
- послуги у сфері університетської освіти (ліцензійні інтегровані іспити, КРОК –
1 851 668,82 грн.,
- послуги по залученню іноземних громадян на навчання – 4 500 000,00 грн.,
- центрифуга, центрифужний ротор – 585 620,75 грн.,
- комп’ютерна техніка (3 лоти) – 1 327 490,00 грн.,
- комп’ютерне обладнання (принтери) – 361 297,00 грн.,
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- мультимедійне обладнання (проектори) – 399 000,00 грн.,
- телевізори – 599 590,00 грн.,
- симуляційні манекени та тренажери - 347 000,00 грн.,
- обладнання для зуботехнічної лабораторії – 502 600,00 грн.,
- друковані книги для поповнення бібліотечного фонду – 1 080 775,00 грн.,
- хімічні реактиви – 257 690,00 грн.,
- автомобіль вантажний (фургон) – 1 177 659,47 грн.,
- EBSCO (послуга із забезпечення доступу до зарубіжних бах даних) – 210 000,00 грн.,
- Електрична енергія для навчальних корпусів та СОТ «Здоров’я» - 1 709 081,00 грн.
За результатами оцінки фінансового стану закладу за звітний період в порівнянні із
фінансовим результатом діяльності за 2019 рік, можна зробити висновок про значне
покращення результатів діяльності, а саме профіцит бюджету університету за 2020 рік склав
(згідно Форми №2-дс «Звіт про фінансові результати за 2020 рік) 16 863 809 грн. проти
дефіциту бюджету у 2019 році в сумі 10 177 803 грн. Звідки можна зробити висновки, що
керівництво вузу ефективно керує процесом збільшення надходжень до бюджету
університету через покращення в тому числі матеріального забезпечення навчального
процесу та інших видів діяльності в цілому.
З метою забезпечення законності в сфері орендних відносин, юрисконсульти БДМУ
постійно співпрацюють та взаємодіють з РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях.
Між БДМУ та з РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях опрацьовано 93 листи щодо перевірки дотримання вимог чинного законодавства
по передачі в оренду та використання державного нерухомого майна, яке перебуває на
балансі університету.
У відповідності до вимог чинного законодавства України, що регулює питання
надання в оренду об’єктів нерухомості, які перебувають на балансі БДМУ,
юрисконсультами університету постійно проводиться робота щодо додержання законності
при укладенні договорів оренди, їх продовженні та використанні орендованого майна.
Наразі, в університету наявні 8 діючих договорів оренди нерухомого майна, що
належать до державної власності. Також, юрисконсультами прийнято участь у 3 планових
перевірках спільно з РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях щодо додержання вимог законодавства діючими Орендарями.
Окрім того, наказом по БДМУ створено постійно діючу комісію, до компетенції якої
віднесено питання використання нерухомого майна, яке перебуває на балансі БДМУ
(передача в оренду).
У зв’язку із виниклою заборгованістю за договорами оренди та комунальними
платежами за 2020 рік, університетом пред’явлено 10 листів-претензій на загальну суму
69 498 грн. 54 коп.

Пункт контракту 6.12. Подання засновникові щоквартальної звітності про
використання майна, закріпленого за вищим навчальним закладом (переданого
йому), зокрема майна, наданого у користування іншим особам
З метою формування Єдиного реєстру об’єктів державної власності університет
разом із річною фінансовою звітністю до головного розпорядника коштів – МОЗ України –
подається звіт ф.№2-б «Відомості про державне майно» з даними про кількості нерухомого
майна та з обов’язковим заповненням даних про державну реєстрацію на право власності
будівель та споруд, а також про автомобільний транспорт та земельні ділянки, які
знаходяться на балансі установи. Окремо подається звіт про перелік нерухомого майна
навчального закладу, яке здається в оренду у відповідності до укладених діючих договорів
оренди.
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Пункт контракту 6.13. Дотримання умов колективного договору, статуту
вищого навчального закладу
Враховуючи епідеміологічну ситуацію дію угоди подовжено та прийнято і
зареєстровано зміни до Колективного договору (зареєстровано у департаменті праці та
соціального захисту населення Чернівецької міської ради 30.11.2020 року, реєстраційний
№105)
За звітній період умови Колективного договору виконані в повному обсязі.
Проводиться робота над новою редакцією Колективної угоди на наступний термін.
Питання про хід виконання Колективного договору заслуховувалося на засіданні
профкому: за перше півріччя поточного року у червні 2020 року (протокол № 8 від
10.06.2020 р.), за календарний рік – у грудні 2020 року (протокол № 4 від 09.12.2020 р.).
Ректор університету звітував про виконання Колективного договору перед
Конференцією трудового колективу 31 серпня 2020 року (протокол №2), а також на
засіданні вченої ради 24 грудня 2020 року (протокол № 5).

Пункт контракту 6.14. Захист інформації відповідно до законодавства
В університеті здійснюються заходи щодо захисту інформації відповідно до Законів
України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації». Створена служба
захисту інформації, функціонує комісія для проведення робіт з категоріювання та
обстеження об’єктів університету, де циркулює інформація з обмеженим доступом.
Розроблено та затверджено перелік інформації, яка підлягає технічному захисту.
Проводиться категоріювання об’єктів електронно-обчислювальної техніки, в яких
циркулює інформація з обмеженим доступом. Створено та затверджено персональний
склад експертної комісії з оцінки матеріальних носіїв інформації, які плануються до
передачі іноземцям. Ведеться «Журнал обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями,
групами та окремими іноземцями». Складаються звіти за підсумками прийому і проведення
роботи з іноземцями.

Пункт контракту 6.15. Дотримання вищим навчальним закладом вимог
законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог
Держфінінспекції та її територіальних органів
З метою дотримання вищим навчальним закладом вимог законодавства, організації
ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю з
урахуванням положень Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів;
вимог цілеспрямованого ефективного і економічного управління функціями кожного
структурного підрозділу, правильного розмежування функціональних обов’язків;
бухгалтерського обліку та контролю щодо активів, пасивів, доходів та видатків закладу, в
університеті ведеться бухгалтерський облік на базі програмного продукту «Піфагор» в
розрізі модулів «Бухгалтерія», «Розрахунок заробітної плати та стипендії», «Облік
договорів по наданню платних послуг», «Облік персоналу» та «Облік закупівель».
Крім того, у відповідності до Постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів» в університеті розроблені Заходи щодо економного та
раціонального використання бюджетних коштів, контроль за дотриманням яких покладено
на відповідальних осіб по підрозділах.
В 2020 році Державною аудиторською службою України не здійснювалась перевірка
фінансово-господарської діяльності університету.
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Пункт контракту 6.16. Виконання вищим навчальним закладом вимог органів
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог
засновника
У 2020 році Буковинський державний медичний університет перевіряла інспекція
Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. А
також було проведено експертизу будівель навчальних корпусів і гуртожитків БДМУ
сертифікованим експертом щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших мало
мобільних груп населення і надано експертний висновок.

Пункт контракту 6.17. Вжиття заходів до вдосконалення управління вищим
навчальним закладом, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни
Вдосконалення внутрішнього контролю щодо управління закладом впродовж 2020
року здійснювалось згідно вимог статті 26 Бюджетного кодексу України; Основних засад
здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1062; Методичних
рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у
своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 14.09.2012 р. № 995 та Порядку організації внутрішнього контролю та
управління ризиками у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський
державний медичний університет» затвердженого наказом № 245-Адм від 03.07.2020 р.
Організація та здійснення внутрішнього контролю в університеті відбувалася
шляхом розроблення та затвердження керівництвом закладу організаційних та розпорядчих
документів, спрямованих на належне функціонування елементів внутрішнього контролю,
зокрема:
1) формулювання цілей – на цьому етапі видавались службові розпорядження щодо
моніторингу актуалізації внутрішніх документів, згідно яких керівники структурних
підрозділів здійснювали моніторинг відповідності стратегічних цілей по кожному процесу
на відповідність меті закладу та принципам встановленим п. 3 Основних засад здійснення
внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 р. № 1062 (№ 15-сл від 18.02.2020 р.);
проводились семінари з питань функціонування системи внутрішнього контролю в
університеті та розроблялись Інформаційні вимоги щодо мінімальних вимог впровадження
внутрішнього контролю в БДМУ (№ 08-сл від 30.01.2020 р.).
2) внутрішнє середовище – схематично розроблена організаційна структура закладу,
яка затверджена наказом №05-О від 27.08.2020 р.;
- видавались службові розпорядження щодо призначення відповідальних осіб у
структурних підрозділах університету, які здійснюють документування елементів
внутрішнього контролю, впроваджують на практиці ефективні способи реагування на
ризики та регулярно їх переглядають (№ 08-сл від 30.01.2020 р.);
- розроблені та затверджені регламенти основних процесів діяльності суб’єктів
внутрішнього контролю з метою чіткого окреслення обов’язків та відповідальності кожної
посадової особи (наказ №33-сл від 01.09.2020 р.).
3) ідентифікація та оцінка ризиків в університеті здійснювалась із застосуванням
методів визначення ризиків на рівні всього закладу та на рівні конкретних операцій/ділянки
роботи, що враховувала всі можливі ризики включаючи ризики шахрайства та корупції
(наказ №439-Адм від 07.12.2020 р.).
4) способи управління ризиками визначалися керівництвом університету відповідно
до розділу 5 п. 5.3. Порядку організації внутрішнього контролю та управління ризиками в
БДМУ, зокрема приймалися рішення щодо зменшення, прийняття, розділення та уникнення
ризику.
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5) заходи контролю – здійснювались на всіх рівнях діяльності університету щодо
усіх завдань і функцій та включали відповідні правила та процедури контролю згідно вимог
законодавства та внутрішніх розпорядчих документів закладу.
З метою зміцнення фінансово-господарської дисципліни в БДМУ щоквартально
проводився аналіз касових та фактичних видатків, їх відповідність запланованим
кошторисним призначенням. Станом на 01 січня та 01 вересня проводився аналіз вартості
проживання в гуртожитках університету на предмет покриття витрат на їх утримання.
Щомісячно, з метою економії витрат на оплату комунальних послуг, проводився аналіз
витрат та вживалися заходи щодо раціонального використання тепла, газу, води та
електроенергії та проводились інші заходи, які забезпечували ефективність використання
бюджетних коштів.
6) інформаційний та комунікаційний обмін в університеті відбувався щоденно та
формувався із: встановлених порядків обміну інформацією всередині закладу та із
зовнішніми користувачами відповідно до законодавства щодо доступу до публічної
інформації; організованої системи документообігу; оприлюдненої інформації про
діяльність на веб-сайті університету тощо.
З метою зміцнення виконавської дисципліни та вдосконалення механізму контролю
в університеті діє електронна система контролю виконавської дисципліни на базі онлайнресурсу з відкритим кодом «Feng Office Community Edition», за допомогою якої
здійснюється ефективне планування та контроль виконання наказів, розпоряджень, листів
та інших нормативних документів.
В університеті діє система рейтингового оцінювання діяльності кафедр та
співробітників відповідно до затвердженого Вченою радою «Положення про рейтингову
систему оцінювання діяльності кафедр та викладачів Вищого державного навчального
закладу України «Буковинський державний медичний університет». У 2020 році процедура
рейтингового оцінювання здійснювалася сьомий рік поспіль відповідно до наказу від
12.10.2020 № 371-Адм «Про проведення рентингового оцінювання діяльності викладачів га
кафедр університет у 2020 році».
Оцінка діяльності викладачів та кафедр проводилася рейтинговою комісією,
контролювалася співробітниками навчального, науково-лікувального та міжнародного
відділів. Рейтинг ресурсно забезпечується роботою програми «Електронний журнал
успішності» (eznew.bsmu.edu.ua), що моніторується навчальним відділом із сектором
моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення.

Рис. 15. Відображення рейтингової оцінки діяльності кафедр університету
в «Електронному журналі успішності БДМУ» (eznew.bsmu.edu.ua)
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За результатами рейтингу 2020 року визначені переможці – найкращих 3 клінічних
кафедри (судової медицини та медичного правознавства; фтизіатрії та пульмонології;
клінічної імунології, алергології та ендокринології) та 3 неклінічних кафедри (анатомії,
клінічної анатомії та оперативної хірургії; гістології, цитології та ембріології;
фармакології), а також визначено рейтингове місце кожного викладача. Результати
оголошені на Вченій раді університету (24 грудня 2020 року, протокол № 5) і враховані при
преміюванні співробітників.
7) моніторинг в закладі проводився безперервно та відповідно до п. 8 Порядку
організації внутрішнього контролю та управління ризиками в БДМУ (наказ №245-Адм
від 03.07.2020 р.).
За результатами проведеного моніторингу системи внутрішнього контролю в
університеті за 2020 рік встановлено, що всі визначені цілі, плани діяльності, завдання і
зобов’язання було досягнуто та виконано; не було допущено порушень, що призвели до
втрат чи збитків, інших фінансових і нефінансових порушень; не було неефективного
використання фінансових, матеріальних та інших ресурсів, а незначні порушення та
недоліки в діяльності БДМУ були виявлені та усунені в повному обсязі.
З метою зміцнення фінансово-господарської дисципліни в Університеті
щоквартально проводиться аналіз касових та фактичних видатків, їх відповідність
запланованим кошторисним призначенням. Станом на 1 січня та на 1 вересня щороку
проводиться аналіз вартості проживання в гуртожитках Університету на предмет покриття
витрат на їх утримання.
З метою економії витрат на оплату комунальних послуг щомісячно проводиться
аналіз їх використання та вживаються заходи щодо раціонального використання тепла,
води, газу та електроенергії.

Пункт контракту 6.18. Виконання навчальних планів і програм, дотримання
всіма підрозділами вищого навчального закладу штатно-фінансової дисципліни,
організацію та здійснення контролю за навчальною діяльністю
Упродовж звітного періоду в ректоратом та деканатами контролювалося
забезпечення виконання навчальних планів підготовки фахівців та програм навчальних
дисциплін. Для конкретизації планування освітнього процесу в університеті розроблено
робочі навчальні плани підготовки фахівців на 2019-2020 навчальний рік, які схвалені
вченою радою університету 04.06.2020 р. (протокол № 7) та затверджені наказом по
університету від 03.07.2020 № 244-Адм.
Навчальне навантаження за 2019-2020 навчальний рік науково-педагогічні
працівники університету виконали повністю, про що свідчать відповідні звіти, які подані
кафедрами до навчального відділу.
В університеті систематично здійснюється контроль за навчальною діяльністю
студентів, зокрема запроваджена багаторівнева система моніторингу підготовки студентів
та лікарів-інтернів до складання тестових етапів Єдиного державного кваліфікаційного
іспиту та ліцензійних іспитів «Крок». Для цього створений університетський портал
підготовки до ЄДКІ та ЛІІ «Крок» (123.bsmu.edu.ua) на платформі LMS «MOODLE». На
порталі студенти, що атестуватимуться в поточному навчальному році, опрацьовують
профільні бази тестових завдань та екзаменаційні буклети минулих років у тренінговому та
контролюючому режимах у відповідних електронних навчальних курсах. Курси
адмініструють спеціально визначені відповідальні особи, які здійснюють моніторинг стану
підготовки студентів до ліцензійних іспитів, вони своєчасно оновлюють банки тестових
завдань, аналізують успішність вирішення тестових завдань в розрізі навчальних
дисциплін. Наказами по університету затверджено графік проведення діагностичнотренінгових тестувань та підсумкового ректорського контролю. За результатами
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моніторингу виявляються студенти, які мають загрозу не скласти ліцензійний іспит («група
ризику»), для них складається окремий план підготовки до іспиту.
У 2020 році в штатному розписі по загальному та спеціальному фондах
затвердженим МОЗ України передбачено: 108 структурних підрозділів, 1536,5 штатних
посад, з них НПП – 774,25 посад, ПП – 40,75 посад, інших – 721,5 посад; місячний фонд
заробітної плати склав 18 738,91 тис. грн.; середня заробітна плата по штатному розпису
НПП склала 15 821,31 грн., ПП – 10 994,06 грн., інших – 8 617,05 грн.
У 2020 році штатний розпис затверджувався з 1 січня, з 1 квітня та з 1 вересня.
З метою забезпечення диференціації заробітної плати працівників відповідно
Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1037 "Про оплату праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та листа
Міністерства охорони здоров’я України від 27.01.2017р. №10.1-17/2025, було прийнято
рішення преміювати працівників університету щомісяця, протягом 2020 року, посадовий
оклад яких відповідає 2-12 тарифного розряду.

Пункт контракту 6.19. Створення належних умов праці відповідно до вимог
законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про
працю
Право на працю і його гарантії забезпечуються у відповідності зі Статутом
університету, КЗпП України, чинним законодавством, а також Колективним договором.
Згідно Закону України «Про відпустки» всім працюючим надається відпустка. Оплата праці
здійснюється своєчасно та в повному обсязі. Заборгованості з оплати праці немає.
Юридична служба університету постійно надає консультації з трудового
законодавства співробітникам університету. Періодично проводилася робота щодо
заохочення (нагородження) працівників за високі результати праці, присвоєння почесного
звання. Надавалася матеріальна грошова допомога співробітникам, які мають скрутне
матеріальне становище, для лікування, на поховання.
Згідно переліку основних заходів щодо забезпечення вимог охорони праці, техніки
безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії на 2020 рік службою охорони праці, в
особі провідного інженера з охорони праці, постійно проводиться перевірка та аналіз стану
охорони праці в підрозділах університету.
З працівниками, які приймаються на роботу в університет, згідно затверджених в
університеті програм, проводиться обов'язковий вступний інструктаж з охорони праці і
пожежної безпеки, із надання першої долікарської допомоги потерпілим від нещасних
випадків, правил поведінки та дій при виникненні надзвичайних ситуацій, контролюється
проходження попередніх медичних оглядів. Під час проведення вступного інструктажу
працівників інформують про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде
працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунено та можливі
наслідки їх впливу на здоров’я і про його права на пільги й компенсації за роботу в таких
умовах, відповідно до законодавства і колективного договору.
Наказами по університету призначені відповідальні особи за стан охорони праці,
протипожежну безпеку, виробничу санітарію на об’єктах, в підрозділах, окремих
приміщеннях, а також за роботу газового господарства, електрогосподарства, котелень,
посудин працюючих під тиском, тепломереж.
Розроблені і діють нормативні акти з охорони праці по професіям, видам робіт, при
роботах на обладнані, інструкції з пожежної безпеки, із планом дій у
надзвичайних ситуаціях, Положення та інші нормативні документи з охорони праці
відповідно до вимог чинних нормативних актів.
Підрозділи забезпечені нормативною документацією з охорони праці,
протипожежної безпеки, виробничої санітарії.
Відповідно до розроблених в університеті програм проведено навчання й перевірка
знань працівників, які працюють на роботах із підвищеною небезпекою.
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В посадові інструкції співробітників на підставі вимог «Тарифно-кваліфікаційного
довідника професій і посад», «Положення про організацію роботи з охорони праці
учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» вносяться конкретні
обов'язки, права, відповідальність за виконання покладених на них завдань з охорони праці.
Згідно затверджених заходів проводиться перевірка стану охорони праці в окремих
підрозділах університету.
Своєчасно, у встановлені терміни, відповідним організаціям подаються звіти та
інформація про умови праці, стан виробничого травматизму, дорожньо-транспортні
пригоди, пожежі тощо.
Контролюється виконання вимог техніки безпеки під час проведення в університеті
ремонтних і налагоджувальних робіт працівниками сторонніх організацій.
Відповідно до розроблених в університеті заходів контролюється ведення робіт із
безпечної експлуатації будівель, споруд, в тому числі і на об’єктах із масовим перебуванням
людей, медичного та технологічного обладнання.
Контролюється виконання вимог збереження вогненебезпечних, легкозаймистих,
отруйних речовин і матеріалів.
Відповідно до санітарних вимог між університетом та відповідними службами міста
діють угоди щодо санітарної обробки м’якого інвентарю, вивозу сміття, профдезінфекції
приміщень, згідно існуючих норм видаються санітарно-гігієнічні засоби.
Контролюється проведення доукомплектації медикаментами аптечок першої
медичної допомоги для підрозділів університету.
У 2020 році на 5 гуртожитках та 9 навчальних корпусах влаштовано пожежну
сигналізацію і систему оповіщення про пожежу та пройдено їхню технічну перевірку
спеціалізованою комісією для подальшої експлуатації вище перелічених систем
протипожежної безпеки з виведенням на пульт спостереження в Управління поліції
охорони в Чернівецькій області.
За 2020 рік в університеті не зареєстровано жодного нещасного випадку
пов’язаного з виробництвом.

Пункт контракту 6.20. Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та
фізичними особами
На виконання Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 №309 університет своєчасно та
повному обсязі проводить реєстрацію зобов’язань придбаних товарів згідно накладних, а
по виконаних роботах та наданих послугах – згідно актів виконаних робіт або наданих
послуг у визначені Порядком терміни, а саме – на протязі 7-ми робочих днів з моменту
виникнення зобов'язання.
Розрахунки з постачальниками товарів, робіт та послуг на протязі звітного періоду
оплачуються в органах ГУДКСУ в повному обсязі за наявності руху коштів на
казначейських рахунках. Випадків простроченої реєстрації зобов’язань та несвоєчасного
проведення розрахунків університету з юридичними та фізичними особами в 2020 році не
встановлено. Станом на 31 грудня 2020 року заборгованості за отримані товари та надані
послуги університет не має, окрім послуг газопостачання за грудень в загальній сумі
759 872,64 грн., первинні документи яких отримані від постачальників послуг після
закінчення терміну подання до органів казначейства відповідних документів на реєстрацію
фінансових зобов’язань

Пункт контракту 6.21. Цільове та ефективне використання коштів державного
бюджету
Свою фінансово-господарську діяльність університет здійснює на підставі діючих
нормативних актів. Головним плановим документом університету, який дає право на
отримання доходів та здійснення видатків протягом бюджетного періоду (фінансового
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року) є затверджений головним розпорядником коштів кошторис установи.
Головним розпорядником коштів – МОЗ України – в 2020 році профінансовано з
державного бюджету видатків на суму 55 873 467,00 грн.:
за КПКВК 2301070 – 55 557 390,00 грн.;
за КПКВК 2301020 – 316 077,00 грн.
Кошторис спеціального фонду університету за КПКВК 2301070 на 2020 рік
затверджено МОЗ України в сумі 256 613 000 грн.
Крім того, кошторисні призначення спецфонду збільшено на 51 492 300 грн. за
рахунок залишку коштів на початок фінансового року (143 746 580,04 тис. грн.) та
фактичних надходжень за платні послуги.
За звітний період надійшли кошти на спеціальний рахунок університету за платні
послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю (плата за
навчання) в загальній сумі 281 409 419,36 грн., що склало 122,4 % від планових показників
(230 000 000,00 грн.).
 Надходження від господарської та виробничої діяльності, в основному, це плата
за проживання в гуртожитку – 17 541 835,48 грн., що в процентному відношенні
склали (66,7%) від плану 26 287 000,00 грн.
 Надходження від здачі в оренду майна – 309 972,30 грн. (95,1% від плану в 326
000,00 грн.
 Надходження від реалізації майна – 43 893,18 грн. (плану не було) (здавання
металобрухту, скла (бою), акумуляторних батарей, відшкодування вартості
хімреактивів)
Під цільовим використанням бюджетних коштів розуміють їх витрачання відповідно
до кошторису.
Здійснення видатків в університеті по загальному і спеціальному фондах
проводиться згідно затверджених кошторисних призначень і бюджетних асигнувань, а
також відповідно до помісячних планів асигнувань загального фонду і плану використання
коштів спеціального фонду.
Крім того, до кошторису спеціального фонду затверджується План закупівель
товарів, робіт і послуг, у відповідності до якого проводиться реєстрація юридичних і
фінансових бюджетних зобов’язань в ГУДКСУ у Чернівецькій області з їх подальшою
оплатою.

Пункт контракту 6.22. Своєчасне та у повному обсязі виконання вищим
навчальним закладом зобов’язань перед державним бюджетом, органами
Пенсійного фонду України, державними соціальними фондами
Університетом щомісячно нараховуються прибутковий податок з доходів
працівників, єдиний соціальний внесок та військовий збір, які вчасно та в повному обсязі
сплачуються до державного бюджету. Так, в 2020 році вищим навчальним закладом
нараховано та перераховано в державний та місцевий бюджет зобов’язань в загальній сумі
93 768 938,13 грн, в т.ч.:
прибуткового податку – 41 106 744,44 грн.,
військового збору – 3 433 432,94 грн.,
єдиного соціального внеску – 49 228 760,75 грн.
Також, у вищезгаданий період університет сплатив земельний податок в сумі
30 006,09 грн., екологічний податок в сумі 15 934,56 грн. за викиди в атмосферне повітря
окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення та ПДВ 467 678,00
грн.
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Пункт контракту 6.23. Виконання кошторису доходів і видатків вищого
навчального закладу, недопущення виникнення заборгованості із заробітної
плати, за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги
Головним розпорядником коштів – МОЗ України – в 2020 році профінансовано з
державного бюджету видатків на суму 55 873 570,00 грн.:
за КПКВК 2301070 – 55 557 390,00 грн.;
за КПКВК 2301020 – 316 180,00 грн. ;
Кошторис спеціального фонду університету за КПКВК 2301070 на 2020 рік
затверджено МОЗ України в сумі 256 613 000 000 грн.
Крім того, кошторисні призначення спецфонду збільшено на 31 492 300 грн. за
рахунок залишку коштів на початок фінансового року (143 746 580,04 тис. грн.) та
фактичних надходжень за платні послуги.
 За звітний період надійшли кошти на спеціальний рахунок університету за платні
послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю (плата за
навчання) в загальній сумі 281 409 419,36 грн., що склало 122,4% від планових показників
(230 000 000,00 грн.).
 Надходження від господарської та виробничої діяльності, в основному, це плата
за проживання в гуртожитку – 17 541 835,48 грн., що в процентному відношенні склали
66,7% від плану 26 287 000,00 грн.
 Надходження від здачі в оренду майна – 309 972,3 грн. (95,1% від плану в 326
000,00 грн.
 Надходження від реалізації майна – 43 893,18 грн. (плану не було) (здавання
металобрухту, скла (бою), акумуляторних батарей, відшкодування вартості хім. реактивів,
тощо).
На спеціальний рахунок спецфонду за КПКВК 2301200 надійшли кошти в сумі
192 936,0 грн. (плата за інтернатуру – 133 121,00 грн. та лікувальні стоматологічні послуги
– 59 815,00 грн.), що в процентному співвідношенні склало 39,9% від плану в 484 000 грн.
Відповідно до вимог п.5 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015
року №657 «Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними
навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного
сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних
послуг» університетом в квітні минулого року були розміщені тимчасово вільні кошти (20
млн.) в державному банку АТ КБ «Приватбанк», який запропонував найвищу відсоткову
ставку.
Станом на 31 грудня 2020 року на спеціальний рахунок університету, відкритий за
іншими джерелами надходжень, надійшло 1 864 445,90 грн. у тому числі у вигляді відсотків
по депозиту 1 377 049,18 грн., на виплату іменних стипендій 188 121,50 грн. та від
благодійних внесків, грантів і дарунків 299 275,22 грн.
Разом на доходні рахунки спеціального фонду університету за звітний період
надійшло коштів в загальній сумі 302 374 426,70 грн., а саме:
за КПКВК 2301070 – 301 169 566,22 грн.
за КПКВК 2301020 – 1 011 924,48 грн.
за КПКВК 2301200 – 192 936,00 грн.
Питома вага коштів, спрямованих на виплату заробітної плати з нарахуваннями
працівникам університету в загальній сумі видатків, складає більше 75%. З початку 2020
року заробітна плата виплачувалась в повному розмірі в межах затвердженого фонду
заробітної плати.
Фактичний фонд заробітної плати складає 33 682,8 тис. грн. по загальному фонду та
188 897,4 тис. грн. по спеціальному фонду Університету. Фактична середня заробітна плата
науково-педагогічних працівників складає 18 080,08 грн. на місяць, педагогічних
працівників 12 685,00 грн., середня заробітна плата працівників університету в цілому –
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13531,53 грн. в місяць. В межах кошторисних призначень відповідно до Колективного
договору виплачено премії (за сумлінне ставлення до своїх обов’язків, високі досягнення в
роботі, з нагоди ювілейних дат, з нагоди професійних свят, наукові досягнення), в тому
числі за рахунок економії фонду заробітної плати, в сумі біля 66,4 млн. грн.
Заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам університету немає. Всі
видатки проводяться в межах фактичних надходжень, відповідно затвердженого кошторису
та плану використання коштів.
За 2020 рік університетом використано електроенергії 1316,5 тис. кВт/год. проти
1765,7 тис. кВт/год. за 2019 рік, тобто менше на 449,2 тис.кВт/год. На водопостачання та
водовідведення використано 69,1 тис. куб. м, було 100,6 тис. куб. м., що на 31,5 тис. куб. м.
менше за аналогічний період у 2019 році. Споживання газу за 2020 рік становить 602,6 тис.
куб. м., проти 566,1 тис. куб. м. за аналогічний період 2019 року, що більше на 36,5 тис. куб.
м.
Заборгованості по оплаті за комунальні послуги немає.
Своєчасне фінансування з державного бюджету та надходження коштів по
спеціальному фонду дали змогу в повному обсязі провести розрахунки по виплаті
заробітної плати, стипендій та оплату комунальних послуг.
Виконання кошторису доходів і видатків загального та спеціального фондів
університету наведено в додатку 8.

Пункт контракту 6.24. Вжиття у межах своїх повноважень заходів до
запобігання проявам корупційних правопорушень у вищому навчальному закладі
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», інших відповідних
законодавчих актів, у БДМУ проводиться системна робота по запобіганню проявам
корупції та хабарництва. З метою унеможливлення виникнення в освітньому процесі
університету негативних проявів, пов'язаних з корупцією, в БДМУ контролюється
дотримання антикорупційного законодавства та внутрішніх антикорупційних наказів.
Завдяки проведеній роботі, на сьогоднішній день відсутні будь-які звернення з боку
студентів та громадськості щодо проявів корупції у навчальному закладі.
Окрім того, у 2020 році відповідальною особою з питань запобігання та виявлення
корупції, в подальшому провідний фахівець з питань виявлення корупції, проводилась
експертиза проектів внутрішніх нормативно-правових актів університету щодо визначення
наявності чи відсутності корупціогенних чинників.
У БДМУ видаються антикорупційні накази ректора університету, основною метою
яких є запобігання проявам зловживань і порушень під час проведення заліковоекзаменаційної сесії та навчального процесу. Дані накази видаються із врахуванням
положень періодичних змін у антикорупційному законодавстві. З метою недопущення
проявів зловживань і порушень під час проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії
у БДМУ був виданий наказ «Про заходи щодо запобігання проявам зловживань і порушень
під час проведення весняної та літньої заліково-екзаменаційної сесії, підсумкового
модульного контролю у 2020 році» та під час проведення зимової заліково-екзаменаційної
сесії був виданий наказ «Про заходи щодо запобігання проявам зловживань і порушень під
час проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії та підсумкового модульного
контролю». Також був виданий наказ від 11.01.2020 року № 12-Адм «Про затвердження
Таблиці оцінки корупційних ризиків в університеті на 2020 рік»; наказ від 15.10.2020 року
№ 380-Адм «Щодо спільної роботи близьких осіб».
У вищевказаних наказах також робиться окремий наголос на неухильне дотримання
Закону України «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів. Вчасно та
в повному обсязі до Міністерства охорони здоров’я України надається інформація про
запобігання та виявлення корупції, в тому числі, про розгляд та реагування на повідомлення
щодо корупційних проявів та виявлених корупційних ризиків.
У 2020 році у Буковинському державному медичному університеті не було
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медичних, наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які б притягувались
до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності
за вчинення корупційних правопорушень.

Пункт контракту 6.25. Подання на затвердження засновникові річного
кошторису доходів і видатків вищого навчального закладу
Кошториси в університеті в 2020 році були затвердження за наступними
бюджетними програмами:
Таблиця 13
№
КПКВК
Назва бюджетної програми
1
2301070
Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони
здоров'я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів
закладами фахової передвищої та вищої освіти
2
2301020
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я
3
2301200
Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та
стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними
закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними
закладами охорони здоров'я
Кошторис Вищого державного навчального закладу України «Буковинський
державний медичний університет» був затверджений 10.01.2020р. в сумі 311 млн. 284,5 тис.
грн. по КПКВК 2301070, із них 54 млн. 671,5 тис. грн. по загальному фонду і 256 млн. 613,0
тис. грн. по спеціальному фонду державного бюджету з розрахунками.
Протягом року до Кошторису Університету вносились зміни (додаток 9).
Планові призначення на кінець року по загальному фонду кошторису університету
на 2020 рік склали 55 млн. 557,39 тис. грн., що на 5 млн. 191,06 тис. грн. або 10,3% більше
ніж у 2019 році. Профінансовано 100% коштів передбачених помісячним планом
асигнувань на 2020 рік.
Загальний запланований обсяг власних надходжень у 2020 році по спеціальному
фонду складає 308 млн. 105,30 тис. грн., із них:
- плата за навчання – 270 млн. 91,86 тис. грн. (87,7% надходжень),
- плата за гуртожитки – 37 млн. 687,44 тис. грн. (12,3% надходжень),
- плата за оренду майна – 326 тис. грн. (0,1% надходжень).
За 2020 р. надійшло 299 млн. 305,12 тис. грн., що складає 97,1% від запланованого
на 2020 рік, із них:
- плата за навчання – 281 млн. 409,4 тис. грн. (104,2% від плану);
- плата за гуртожитки – 17 млн. 541,8 тис. грн. (46,5% від плану);
- плата за оренду – 310,0 тис. грн. (95,1% від плану).
Враховуючи залишок коштів, який склався станом на 01.01.2020р. (143 млн. 746,58
тис.грн.), план по надходженнях за 2020 рік виконано.
В університеті функціонує Навчально-лікувальний центр «Університетська клініка»
по КПКВК 2301200 «Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та
стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я». Заплановано було
надходжень на 484,00 тис. грн., надійшло у 2020 році – 192,9 тис. грн., що складає 39,9%.
Враховуючи залишок коштів, який склався станом на 01.01.2020 р. (294,9 тис. грн.),
план по надходженнях за 2020 рік виконано.
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Пункт контракту 6.26. Подання засновникові щороку, а також на його вимогу
звіту про результати виконання умов контракту та дотримання вищим
навчальним закладом вимог законодавства, стандартів вищої освіти
Щорічно подавав до Міністерства охорони здоров’я України у встановлені терміни
звіт за результатами діяльності, передбачених контрактом.

Пункт контракту 6.27. Щорічне звітування перед вищим колегіальним органом
громадського самоврядування вищого навчального закладу про результати своєї
роботи, зокрема про виконання колективного договору
Щорічно звітував перед конференцією трудового колективу університету про
результати своєї діяльності на займаній посаді. Звіт про проведену роботу за 2019-2020 н.р.
заслуховувався на спільному засіданні Вченої ради університету та Конференції трудового
колективу 31 серпня 2020 року (протокол № 1), звіт за 2020 рік заслуховувався на засіданні
Вченої ради 24 грудня 2020 року (протокол № 5). Колективом позитивно оцінена діяльність
ректора та одноголосно схвалені звіти.

Пункт контракту 6.28. Розвиток студентського спорту
Робота з організації студентського спорту в Буковинському державному медичному
університеті здійснюється викладачами курсу фізичного виховання кафедри медицини
катастроф та військової медицини спільно зі спортивним клубом університету «Медик».
Для належної організації та проведення тренувального процесу університетом
створена відповідна спортивна база, яка складається з:
 Спортивний комплекс по вулиці О.Гузар, де функціонує п’ять спортивних залів
(ігровий зал, зал загальної фізичної підготовки, зал рекреації та фітнесу, два
атлетичних зали). Загальна площа залів становить 762,3 м2.
 Університетський спортивно-оздоровчий табір «Здоров’я», розташований у с.
Репужинці Заставнівського району. На даній базі проводиться підготовка
спортсменів до змагань та оздоровлення студентів. У таборі працює 3 спортивних
майданчики (волейбольний, баскетбольний та футбольний) загальною площею
428,0 м2 та плавальний басейн загальною площею 60,5м2.
Для масового залучення студентської молоді до занять з фізичного виховання та
спорту, університет орендує бігові доріжки, майданчик для стрибків, зимню бігову доріжку
та футбольний майданчик зі штучним покриттям стадіону «Буковина».
Вищевказані спортивні споруди дають можливість забезпечити студентам
університету належні умови для занять з фізичної культури, тренування у відповідних
спортивних секціях (легка атлетика, боротьба, волейбол, баскетбол, настільний теніс,
футбол) та проводити спортивно-оздоровчі заходи.
У спортивному клубі університету працює 20 збірних команд з 13 видів спорту, в
яких займається 200 студентів, та близько 300 студентів щороку займається в рекреаційнооздоровчих секціях.
У 2020 році було проведено 8 університетських спортивних заходів, переважно в
онлайн форматі, в яких взяло участь більше 500 студентів. У 2020 році через карантинні
обмеження змагань на рівні міста та області не проводилося.
У 2020 році спортивна скарбничка університету поповнилася 13 нагородами
всеукраїнських змагань (8 золотих, 5 срібних медалей).
Найбільш вагомі спортивні досягнення у 2020 року наведені в додатку 10.
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ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА
Лікувально-консультативна робота здійснюється в університеті на 30 клінічних
кафедрах. Потужний потенціал професорсько-викладацького складу клінічних кафедр
складають 52 професора, 70 докторів медичних наук, 156 доцента та 245 кандидатів
медичних наук, з них: вищу атестаційну лікарську категорію мають 234 співробітників,
першу – 43, другу – 36.
18 співробітників університету мають звання «Заслужений лікар України».
Підтвердженням високо професійного рівня викладів університету є призначення 52
співробітників клінічних кафедр БДМУ експертами та консультантами Департаменту
охорони здоров’я Чернівецької ОДА та Управління забезпечення
медичного
обслуговування у сфері охорони здоров’я Чернівецької міської ради.
Співробітники клінічних кафедр БДМУ проводять лікувально-консультативну
роботу в 33 лікувальних закладах: 19 - обласного підпорядкування та 9 - міського
підпорядкування, 2 – шкільні заклади м. Чернівці та 3 – спеціалізовані заклади охорони
здоров’я.
За 2020 рік співробітниками клінічних кафедр проведено 83882 консультації у
лікувально-профілактичних закладах міського та обласного підпорядкування, з них: в
базових установах – 61055 консультацій, в поліклініках – 6807, в позабазових установах –
11692, в районах області – 2525, в Медичному консультативному центрі БДМУ – 1803.
Зроблено діагностичних досліджень (УЗД, ЕКГ, КТГ, ВЕМ, інвазивні маніпуляції тощо) –
4585, ведення хворих співробітниками університету - 3558 хворих, проведено 4313
операційних втручань, 1736 асистенцій; проведено малих інвазивних операційних втручань
– 97, прийнято пологів – 63. Головним негативним фактором 2020 року була пандемія
COVID-19, яка значно відбилась на можливості виконання співробітниками клінічних
кафедр університету лікувально-консультативної, методичної, санітарно-просвітницької
діяльності та проведення операційних втручань. В зв’язку з цим кількість консультацій та
операційних втручань була відносно невелика.
За 2020 рік пройшли:
- передатестаційні цикли навчання – 17 співробітників університету;
- цикли тематичного удосконалення – 229 співробітників університету;
- спеціалізацію – 22 співробітника університету.
Направлено 41 справу в Центральну атестаційну комісію на присвоєння/
підтвердження лікарської кваліфікаційної категорії.
Відповідно до пункту 8 наказу від 12.05.2020 року № 1106 «Про затвердження Змін
до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я», у 2020 році атестацію на визначення
знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст", а
також присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії 75-и співробітникам клінічних
кафедр університету було перенесено на період дії карантину (один рік).
У 2020 році, у зв’язку з пандемією, пов’язаною із захворюванням на COVID-19,
інформаційно-просвітницька робота співробітників кафедр університету проводилась в
умовах карантинних обмежень. За звітний період було проведено: 48 виступів на
телебаченні, 37 – на радіо, 287 – публікацій у періодичній пресі та електронних ЗМІ, 171 –
інші види санітарно-просвітницької роботи (розповсюдження науково-популярних брошур,
пам’яток, листівок; лекції-бесіди в ЗОШ, ДДЗ м. Чернівці та області; випуск санбюлетенів;
підготовка та участь в благодійних акціях; підготовка та проведення круглих столів;
проведення телемостів тощо).
Робота Університетської лікарні та центрів
Поєднання клінічної, наукової та освітньої діяльності багатопрофільного закладу
охорони здоров’я ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» за умови максимального
використання потенціалу Буковинського державного медичного університету стало
підґрунтям для створення на базі лікарні університетських центрів:
- обласний центр ендоурології та літотрипсії;
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- обласний центр ендоскопічної хірургії;
- обласний центр пластичної реконструктивної та естетичної хірургії;
- обласний центр гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету;
- обласний центр термічних, нейротрофічних уражень та дермопластики;
- обласний центр травматології, ендопротезування, патології суглобів та хребта;
- кабінет УЗД НЛЦ «Університетська клініка» БДМУ.
Окрім того, у БДМУ створені та функціонують центри:
- центр малоінвазивної хірургії та гінекології;
- центр ендоскопічної урології;
- міський центр нейро-дегенеративних захворювань ока;
- навчально-лікувальний стоматологічний центр «Університетська клініка»;
- медичний консультативний центр БДМУ.
Показники діяльності зазначених центрів наведені у додатку 11.
ВИХОВНА РОБОТА
У 2020 році кураторами проводилися різноманітні заходи з використанням
дистанційних технологій відповідно до таких напрямків: створення умов для адаптації та
особистісного становлення студентської молоді; забезпечення якісної освітньої,
організаційної, інформаційної та консультативної підтримки; формування професійних
компетентностей та індивідуальної освітньої траєкторії студентів; національно-патріотичне
та правове виховання; формування соціальних навичок (soft skills); морально-етичне
виховання та академічна доброчесність; художньо-естетичне вихованн; економічне,
екологічне, превентивне виховання та формування здорового способу життя. За
календарний рік кураторами університету проведено 420 різноманітних заходів.
Виховна робота кураторів обговорювалася на вчених радах факультетів, із них 272
висвітлені на сайті університету/в новинах на сторінках кафедр/на платформі кураторів у
відповідних папках. Обов’язки куратора виконували 250 викладачів.

Рис. 16. Стартова сторінка веб-сайту кураторів Буковинського державного
медичного університету (https://tutorship.bsmu.edu.ua/).
В умовах карантинних обмежень кураторами груп систематично проводиться
роз’яснювальна робота серед студентів щодо запобігання захворюваності на коронавірус
СОVID-19 та дотримання умов карантину, а також постійний моніторинг стану здоров’я
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студентів прикріпленої групи, зокрема шляхом комунікації в месенджерах (Viber,
Telegram).
Студентам надавалася психологічна та інформаційна підтримка з питань організації
дистанційного навчання, участі в онлайн відробітках, порад щодо користування новою
версією електронного журналу університету, підготовки до підсумкових модульних
контролів та іспитів.
Створено сайт кураторів Буковинського державного медичного університету
(https://tutorship.bsmu.edu.ua/).
На кафедрі суспільних наук та українознавства проведено 27 заходів з метою
формування національної свідомості, почуття патріотизму та набуття знань з основних
здобутків національної та світової культури, зокрема: Дня Соборності України, Дня
Конституції України, Днів пам’яті та примирення та з нагоди Перемоги над нацизмом, Днів
української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, Дня козацтва, Дня Гідності
та Свободи, День вшанування Героїв Небесної Сотні, проведення Шевченківського тижня,
Дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні тощо.

Рис. 17. Кураторська година, присвячена Дня пам’яті жертв голодомору
(доц. Шутак Л.Б. 29.11.2020 р.).
Проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію студентів та
молодих учених «Мотивація в системі академічної доброчесності», онлайн, 05-06
травня 2020 року). Учасниками конференцій були понад 200 студентів з 15 медичних та
гуманітарних вишів. Взяли участь студенти-представники навчальних закладів з Марокко,
Сербії, Польщі; 64 активних доповідачі, 7 секцій. За матеріалами конференції виданий
збірник тез. Фахівчиня проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) Яна
Чапайло представила на пленарному засіданні доповідь «Мотивація до навчання для
забезпечення академічної доброчесності». У межах конференції проведений психологічний
практикум та психологічні вебінари.
Проведено організаційно-методичну роботу з підготовки виборів представницьких
та виконавчих органів студентського самоврядування, зокрема: проведено конференції
студентів факультетів та конференцію студентів фахового коледжу БДМУ, також
Конференцію студентів університету (онлайн); надано правову допомогу щодо внесення
змін до Положення про студентське самоврядування БДМУ в зв’язку з карантином; в
укладанні Правил проведення виборів представницьких та виконавчих органів
студентського самоврядування в БДМУ (українською та англійською мовами; надано
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організаційно-методичну та правову допомогу Студентській виборчій комісії з проведення
засідань та оформлення документації, друку бюлетенів, приміщень для голосування,
формування студентських виборчих дільниць тощо.

Рис. 18. Пленарне засідання V Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих учених «Мотивація в системі академічної доброчесності» в
онлайн-форматі (05 травня 2020 року ).
Проректор з науково-педагогічної роботи доц. Геруш І.В., проректор з науковопедагогічної роботи та виховання доц. Зорій Н.І., начальник навчального відділу доц.
Ходоровський В.М. є учасниками проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості
освіти» (Американські Ради з міжнародної освіти). 23 – 27 листопада 2020 року брали
участь у онлайн-заході «Академічна доброчесність у системі внутрішнього забезпечення
якості освіти в університетах».

Рис. 19. Участь у онлайн-заході «Академічна доброчесність у системі
внутрішнього забезпечення якості освіти в університетах» (27.11.2020 року).
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За минулий рік студенти-волонтери спільно з головними кураторами факультетів
та кураторами студентських груп провели 27 благодійних акцій .

Рис. 20. Онлайн-посвята в студенти.
В БДМУ впродовж календарного року учасниками творчих студій палацу
«Академічний» та співробітниками БДМУ було проведено 43 культурно-масових заходи (в
тому числі і онлайн). Найбільш вагомі мистецькі здобутки:
 IX Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокалу, хорового співу та
інструментальної музики «Галицькі Самоцвіти: I місце в номінації «Вокал. Хори» хорова
група ансамблю пісні і танцю «Трембіта»; II місце у номінації «Інструментальна музика,
Духові інструменти» Юрій Сидоряк (медичний факультет №2) – 8-9 березня, м. Львів.
 Міжнародний багатожанровий Інтернет фестиваль-конкурс «Samocvity– OnLinе»:
I місце – Яна Сиротюк (медичний факультет № 1, 5 курс), II місце – Софія Юсипчук
(стоматологічний факультет, 2 курс).
 Дистанційний міжнародний багатожанровий Інтернет фестиваль-конкурс
«Самоцвіти – Країна безмежних можливостей»: I місце отримала танцювальна група
народного аматорського ансамблю пісні і танцю «Трембіта», II місце хореографічна група
«Body Language».
 Міжнародний онлайн-фестиваль талантів у Польщі «Парад Зірок 2020» –
танцювальна група народного аматорського ансамблю «Трембіта» здобула Гран-Прі.
 Міжнародний мистецький онлайн конкурс «Зірки Версалю 2020» (Франція, 3-5
листопада). 1 місце Ірина Рейтаровська (медичний факультет №1, 2 курс), Мирослава
Стабрин (медичний факультет №1, 2 курс).
 VІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс учнівської та студентської творчості імені
Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвячений Лесі Українці: 1 місце в
номінації «Твір» у віковій категорії «Студент» отримала Таїсія Краснова (медичного
факультету №4,5 курс); 2 місце в номінації «Малюнок» у віковій категорії «Студент» посіла
Каріна Круліковська (медичний факультет №2, 3 курс).
 учасники художньої студії БДМУ взяли участь у міжнародній онлайн виставці до
Всесвітнього дня здоров’я. 15 художніх робіт наших студентів були виставлені на сайті
Європейського студентського аналітичного центру European Student Think Tank (7 квітня
2020р.) http://www.esthinktank.com/paintings-for-world-health-day/
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 учасники Художньої студії БДМУ взяли участь у міжнародній онлайн виставці до
Європейського тижня боротьби з раком. 5 художніх робіт студентів були виставлені на
сайті Європейського студентського аналітичного центру European Student Think Tank та
платформі
«Артстеп»
(25
травня
2020
року)
https://www.artsteps.com/view/5ec9b1f15a5444228d52b582
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Основні проблемні питання
Не затверджені стандарти вищої освіти
підготовки здобувачів вищої освіти галузі
знань 22 Охорона здоров’я за спеціальностями:
 222 Медицина;
 225 Медична психологія;
 226 Фармація, промислова фармація.
Відсутність
у
науково-педагогічних
працівник реєстрації в електронній системі
охорони здоров’я, яке надає право
проводити
лікувально-діагностичну
роботу.
Завершення терміну угод про оренду
приміщень та співпрацю між БДМУ та
закладами охорони здоров’я обласного та
міського підпорядкування.

Шляхи їх вирішення
Клопотати перед Науково-методичною
радою сектору вищої освіти МОН України
щодо
прискорення
процедури
затвердження стандартів

Реєстрація
науково-педагогічних
працівників закладів вищої освіти, як
працівників закладів практичної охорони
здоров’я в електронній системі охорони
здоров’я
Підготовка матеріалів для укладання
договорів оренди між БДМУ та базами
клінічних
кафедр
–
комунальними
некомерційними підприємствами (КНП)
обласного та міського підпорядкування.
Підписання нових угод про співпрацю між
КНП
міського
та
обласного
підпорядкування згідно Закону України
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо окремих
питань організації освітнього процесу в
сфері охорони здоров’я».
Залучення на навчання іноземних громадян Розробка переліку вимог основних
в
межах
чинного
законодавства потенційних країн набору до вступників на
ускладнюється відсутністю офіційної програми вищої освіти.
інформації щодо вимог, які окремі країни
(Зімбабве, Алжир, Ізраїль, ОАЕ та
Бангладеш та ін.) виставляють до
вступників на програми вищої освіти.
Упереджене ставлення співробітників Надавання більш розгорнутої інформації
деяких дипломатичних установ України за щодо причин відмов у відкритті візи
кордоном до майбутніх абітурієнтів, в співробітниками дипломатичних установ.
окремих випадках надмірні вимоги
немотивованого характеру, що призвело до
відмов у відкритті їм освітніх віз або
навмисне затягування процедури їх
оформлення, в результаті чого майбутні
студенти відмовлялися від навчання в
Україні

В.о. ректора

Т.М. Бойчук
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Додаток 1
Перелік галузей знань, спеціальностей та ліцензований обсяг
Буковинського державного медичного університету
І. Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським)
та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти
за переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266
Ліцензований
Шифр і
Код і
Строк
обсяг з
№
Ліцензований
назва
найменування
навчання
урахуванням
з/п
обсяг
галузі знань
спеціальності
(років)
строків
навчання
Підготовка молодших спеціалістів
22
226 Фармація, промислова
Охорона
120
2
120
фармація
здоров’я
Підготовка молодших бакалаврів
22
100
1
Охорона
221 Стоматологія
2
100
(з урахуванням
строків
навчання)
здоров’я
22
120
226 Фармація, промислова
2
Охорона
2
120
(з урахуванням
фармація
строків навчання)
здоров’я
Підготовка магістрів
600
1

22
Охорона
здоров’я

221 Стоматологія

(з урахуванням
строків навчання)
з можливістю
здійснювати
підготовку
іноземців та осіб
без громадянства

5

600

6

4800

2*

20

6

300

5

1200

4800
2

3

4

5

6

22 Охорона
222 Медицина
здоров’я

22
Охорона
здоров’я
22
Охорона
здоров’я
22
Охорона
здоров’я

225 Медична та
психологічна реабілітація

22
Охорона
здоров’я

226 Фармація, промислова
фармація

225 Медична психологія

226 Фармація

(з урахуванням
строків навчання)
з можливістю
здійснювати
підготовку
іноземців та осіб
без громадянства

10
300
(з урахуванням
строків навчання)
1200
(з урахуванням
строків навчання)
з можливістю
здійснювати
підготовку
іноземців та осіб
без громадянства
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Підготовка докторів філософії
09
091 Біологія
5
4
20
Біологія
22
2
Охорона
221 Стоматологія
5
4
20
здоров’я
22
200
3
Охорона
222 Медицина
4
200
(з урахуванням
строків навчання)
здоров’я
22
4
Охорона
223 Медсестринство
5
4
20
здоров’я
22
5
Охорона
228 Педіатрія
5
4
20
здоров’я
ІІ. Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів
згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей
відповідно до наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565
Підготовка молодших спеціалістів
22
1
Охорона
223 Медсестринство
90
3
270
здоров’я
22
2
Охорона
226 Фармація
120
2
240
здоров’я
Підготовка бакалаврів
22
1
Охорона
223 Медсестринство
80
1
80
здоров’я
22
224 Технології медичної
2
Охорона
30
4
120
діагностики та лікування
здоров’я
22
3
Охорона
226 Фармація
50
4
200
здоров’я
Підготовка магістрів
22
1
Охорона
223 Медсестринство
10
2
20
здоров’я
ІІІ. Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839,
від 13.12. 2006 р. № 1719, від 27.08. 2010 р. № 787)
Ліцензований
Строк
Ліцензований
обсяг
навчання
Шифр і
Код і
обсяг з
№
(років)
назва
найменування
урахуванням
з/п
галузі знань
спеціальності
строків
денна заочна
навчання
форма форма
Підготовка спеціалістів
1201
7.12010001 Лікувальна
1
600
1*
1200
Медицина справа
1

50

2
4

1201
Медицина
1201
Медицина

7.12010002 Педіатрія

60

7.12020101 Фармація

90

90

1*

120

1*

180

Примітки: * - строк навчання вказаний з урахуванням завершення циклів підготовки за
відповідними спеціальностями
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№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Додаток 2
Факультети та кафедри Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет»
Факультет
Кафедра
Акушерства і гінекології
Медичний № 1
Внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб
Педіатрії, неонатології та перинатальної медицини
Медицини катастроф та військової медицини
Психології та філософії
Фтизіатрії та пульмонології
Хірургії № 2
Акушерства, гінекології та перинатології
Медичний № 2
Анатомії людини ім. М.Г.Туркевича
Внутрішньої медицини та інфекційних хвороб
Клінічної імунології, алергології та ендокринології
Офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського
Патологічної анатомії
Травматології та ортопедії
Хірургії № 1
Іноземних мов
Медичний № 3
Загальної хірургії
Педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
Соціальної медицини та організації охорони здоров’я
Судової медицини та медичного правознавства
Урології та нейрохірургії
Гігієни та екології
Медичний № 4
Догляду за хворими та вищої медсестринської освіти
Педіатрії та медичної генетики
Мікробіології та вірусології
Патологічної фізіології
Фармакології
Стоматологічний Анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії
Гістології, цитології та ембріології
Дитячої хірургії та отоларингології
Ортопедичної стоматології
Пропедевтики внутрішніх хвороб
Терапевтичної стоматології
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Стоматології дитячого віку
Фармацевтичний Біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії
Біологічної фізики та медичної інформатики
Медичної біології та генетики
Медичної та фармацевтичної хімії
Суспільних наук та українознавства
Фармації
Фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії
Фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата
Анестезіології та реаніматології
Навчальнонауковий інститут Внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини
Дерматовенерології
післядипломної
Нервових хвороб, психіатрії та мед.психології ім. С.М.Савенка
освіти
Онкології та радіології
Сімейної медицини
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Додаток 3
Засідання ректорату та вченої ради
Буковинського державного медичного університету, на яких розглядалися питання
організації освітнього процесу в 2020 році
Засідання ректорату:
- Про підвищення педагогічної кваліфікації викладачів університету у 2019 році
(Протокол №2 від 28.01.2020 р.).
- Про виконання програми з виховної роботи в університеті у 2019 році (протокол
№4 від 25.02.2020 р.).
- Про викладання навчальних дисциплін англійською мовою та сертифікацію
викладачів з іноземної мови (протокол № 5 від 24.03.2020 р.).
- Про стан підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок – 2» та ЄДКІ
(протокол №6 від 13.04.2020 р.) .
- Про післядипломну підготовку лікарів-інтернів та лікарів-слухачів за
спеціальністю «Офтальмологія» на кафедрі отоларингології ім. Б.Л. Радзіховського
(Протокол №7 від 27.04.2020 р.).
- Про роботу кураторів університету (Протокол №10 від 09.06.2020 р.).
- Про готовність кафедр, гуртожитків, навчальних корпусів до роботи у новому
2020-2021 навчальному році (Протокол №12 від 25.08.2020 р.).
- Про післядипломну підготовку лікарів-інтернів та лікарів-слухачів за
спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» на кафедрі сімейної медицини
(Протокол №14 від 22.09.2020 р.).
- Про стан забезпечення бібліотеки навчальною літературою українською та
англійською мовами (Протокол №15 від 13.10.2020 р.).
- По якість підготовки іноземних студентів медичного факультету № 3 з
англійською мовою навчання до здачі іспиту МСІ (Протокол №16 від 27.10.2020 р.).
- Звіт про результати поселення студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів
та інших суб’єктів навчання у гуртожитки університету у 2020-2021 навчальному році
(Протокол №17 від 10.11.2020 р).
Засідання Вченої ради:
- Про якість теоретичної та практичної підготовки студентів випускних курсів
медичних, фармацевтичного, стоматологічного факультетів та коледжу університету та про
підготовку університету до нового навчального року (засідання Вченої ради від 04 червня
2020 року).
- Про
навчально-наукову
діяльність
навчально-наукового
інституту
післядипломної освіти та медичного факультету №4 (засідання Вченої ради від 04 червня
2020 року).
- Підсумки випускних іспитів 2019-2020 навчального року та розгляд плану заходів
по усуненню недоліків, виявлених під час проведення випускних іспитів (засідання Вченої
ради від 24 червня 2020 року).
- Про роботу ЦМК у 2019-2020 навчальному році та розгляд плану її роботи на
2020-2021 навчальний рік (засідання Вченої ради від 24 червня 2020 року).
- Про створення проблемної лабораторії дистанційних технологій навчання
(засідання Вченої ради від 24 червня 2020 року).
- Підсумки роботи університету у 2019-2020 навчальному році і завдання на 20202021 рік (засідання Вченої ради від 31 серпня 2020 року).
- Про готовність кафедр та служб університету до нового навчального року
(засідання Вченої ради від 31 серпня 2020 року).
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- Про план заходів Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет» щодо належної підготовки студентів та
лікарів (провізорів) – інтернів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» та
ЄДКІ у 2020-2021 та наступних навчальних роках (засідання Вченої ради від 31 серпня 2020
року).
- Клінічна підготовка студентів та опанування ними практичних навичок за
підсумками виробничих і навчальних практик у 2019-2020 навчальному році та заходи
щодо їх покращення (засідання Вченої ради від 01 жовтня 2020 року).
- Про науково-педагогічну діяльність медичного факультету №2 (засідання Вченої
ради від 29 жовтня 2020 року).
- Про науково-педагогічну діяльність медичного факультету №1 (засідання Вченої
ради від 25 листопада 2020 року).
- Про організацію освітнього процесу з 30 листопада 2020 року до завершення
осіннього семестру 2020/2021 н.р. (засідання Вченої ради від 25 листопада 2020 року).
- Про роботу університету у 2020 році (засідання Вченої ради від 24 грудня 2020
року).
- Про результати роботи «Навчально-наукової лабораторії» (засідання Вченої ради
від 24 грудня 2020 року).
- Результати рейтингу викладачів та кафедр університету за підсумками діяльності
у 2019-2020 навчальному році (засідання Вченої ради від 24 грудня 2020 року).
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Додаток 4
Результати прийому на навчання
Буковинського державного медичного університету
у 2020 році

РАЗОМ

Іноземці

магістр

222 Медицина

2

магістр

221 Стоматологія

1

магістр

221 Стоматологія

2

магістр

10

10

225 Медична психологія

1

магістр

43

43

1

магістр

2

223 Медсестринство

226 Фармація,
промислова фармація
226 Фармація,
промислова фармація

135

21

Контракт

1

Контракт

222 Медицина

Контракт

Освітній
ступінь

Спеціальність

Державне
замовлення

Курс

Вітчизняні
Денна
Заочна
форма
форма

468

72
5

72

26

4

19

магістр

9

66

1

магістр

1

223 Медсестринство

1

бакалавр

19

224 Технології медичної
діагностики та лікування

1

бакалавр

6

6

221 Стоматологія

1

молодший
бакалавр

23

23

226 Фармація,
промислова фармація

1

223 Медсестринство
(на базі ПЗСО)

1

223 Медсестринство
(на базі БЗСО)

1

РАЗОМ

1

1

молодший
бакалавр
фаховий
молодший
бакалавр
фаховий
молодший
бакалавр
фаховий
молодший
бакалавр
фаховий
молодший
бакалавр

43

4

35

53

226 Фармація,
промислова фармація
(на базі ПЗСО)
226 Фармація,
промислова фармація
(на базі БЗСО)

3

624

75
1
2

7

21

50

23

23

11

11

18

7

25

41
143

79

419

41
99

478

1139
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Додаток 5

Перелік закордонних установам, з якими укладено угоди про
двосторонню співпрацю в науково-освітній сфері у 2020 році
1. Міжінституційна угода за програмою Еразмус+ з Ясським
університетом «Аполлонія»;
2. Двосторонній договір про співпрацю з Lecturio GmbH для обміну
навчально-методичною інформацією та навчальними ресурсами.
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Додаток 6
Заходи, які були реалізовані у 2020 році
для розвитку міжнародного співробітництва
Буковинським державним медичним університетом
1. З метою забезпечення залучення іноземних громадян було здійснено наступні
заходи:
- підписано договір про наміри щодо набору іноземних громадян з країн Азії з
компанією “The MD House”; з ФОП Шоур Юсіф Камал для залучення іноземців з
країн Африки (Гана, Уганда, Нігерія, Камерун, Танзанія, Зімбабве, Марокко,
Алжир); з ФОП Ель Абід Юнесс для пошуку іноземних абітурієнтів з Алжиру,
Марокко, Тунісу, а також лист-дозвіл на поширення інформації про Університет в
Республіці Судан та Республіка Ефіопія;
- здійснено пошук та опрацювання вимог до вступу на спеціальності медичного
спрямування для громадян потенційних країн набору: Ефіопія, Ізраїль, ОАЕ,
Еквадор, Коста Ріка, Бразилія та ін.;
- поширення електронного англомовного інформаційного буклету про Буковинський
державний медичний університет.
- поширено рекламні брошури англійською мовою, які розповсюджено через
офіційних представників університету за кордоном;
- відділом були надіслані листи з метою налагодження співпраці до понад 50
університетів та медичних клінік з Європи, Азії, Південної, Північної та Центральної
Америки, які є членами Міжнародної федерації асоціацій іноземних студентів
(IFMSA Exchange Portal);
- продовжується співпраця щодо інтернет маркетингу, а саме створення сторінок
Instagram та Facebook для популяризації БДМУ у мережі Internet. Здійснено підбір
інформації, переклад матеріалу, розроблено контент-план;
- оновлено інформаційне наповнення англомовного веб-сайту, створеного відділом
міжнародних зв’язків для проведення рекламно-агітаційної кампанії Університету
по залученню іноземних громадян на навчання;
- оновлено мобільний додаток спільно з офіційним представником в Індії.
2. Реагуючи на внесення змін щодо порядку організації набору та навчання
(стажування) іноземців та осіб без громадянства, БДМУ став 71-им освітнім закладом, який
підписав Меморандум про створення та розвиток всеукраїнської мережі з визнаннях
іноземних освітніх кваліфікацій, про що отримано відповідний сертифікат.
3. Надіслано звернення до медичної ради Гани щодо підтвердження визнання дипломів
випускників нашого ЗВО. Надіслані звернення з пропозицією щодо можливості навчання
для учнів 650 шкіл з Африканського континенту (Гана, Нігерія, Камерун, Марокко, Алжир,
Уганда); Західної Азії (ОАЕ); Південної Азії (Індія); Центральної Америки (Коста-Рика);
Південної Америки (Еквадор); Європи (Словаччина, Чеська Республіка, Угорщина,
Польща).
4. Проводиться активна співпраця з навчальними закладами, науковими установами,
міжнародними та громадськими асоціаціями та організаціями, іноземними клініками;
проходження онлайн вебінарів та онлайн семінарів, підтримка зв'язків із партнерськими
закордонними установами. Активно розробляється курс дистанційних лекцій науковонавчального характеру між БДМУ та Медичним університетом Семей.
5. Проводиться активна робота щодо пошуку нових потенційних партнерів по набору
іноземних громадян на навчання в університет з метою диверсифікації контингенту
здобувачів освіти.
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6. Проведено 25 вебінарів профорієнтаційного спрямування співробітниками БДМУ з
метою інформування про діяльність університету для іноземних абітурієнтів та їхніх
батьків
7. Призупинено академічні мобільності програми Erasmus+ на 2020 рік у зв'язку з
епідеміологічною ситуацією в Україні та світі.
Академічні планові мобільності:
The Sending Institution «Bukovinian State Medical University»:
• University of Medicine and Pharmacy of Craiova (Румунія):
- teaching mobility – 1;
- training mobility – 1.
•
-

Universidade de Santiago de Compostela (Іспанія):
teaching mobility – 1.
training mobility – 1;
PhD student mobility – 2.

•
•
-

University of Foggia (Італія):
training mobility – 1.
teaching mobility – 2;
student mobility – 1.
Aristotle University of Thessaloniki (Греція):
student mobility – 1.

The Receiving Institution «Bukovinian State Medical University»:
• University of Medicine and Pharmacy of Craiova (Румунія):
- teaching mobility – 2;
- training mobility – 1.
• Universidade de Santiago de Compostela (Іспанія):
- training mobility – 1.
8. За звітній період опрацьовано запити на підтвердження навчання випускників БДМУ
від дипломатичних установ, закордонних ЗВО, державних та приватних лікувальних
закладів, в рамках яких підтверджено дипломи 133 іноземних випускників університету.
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Додаток 7
Засідання ректорату та вченої ради
Буковинського державного медичного університету,
на яких розглядалися питання одержання конкурентоспроможних наукових і
науково-прикладних результатів у 2020 році
Засідання ректорату:
- Про санітарно-просвітницьку роботу професорсько-викладацького складу університету
серед населення Чернівецької області (протокол № 11 від 22.06.2020 р.)
- Про хід виконання докторських дисертацій (протокол № 9 від 25.05.2020 р., протокол
№ 13 від 08.09.2020 р.)
- Звіти НДР які фінансуються за кошти державного бюджету (протокол № 14 від
27.10.2020 р.)
- Про підвищення лікарської кваліфікації викладачами клінічних кафедр університету
(протокол № 18 від 24.11.2020 р.)

-

Засідання Вченої ради:
Підсумки лікувальної роботи клінічних кафедр університету за 2019 рік та заходи щодо
її покращання у 2020 році. (протокол № 6 від 27.02.2020р.)
Про хід впровадження нових методів діагностики та лікування в практику охорони
здоров’я (протокол № 6 від 27.02.2020р.)
Звіти керівників НДР, що фінансуються за кошти державного бюджету (протокол № 3
від 29.10.2020 р.)
Звіт про результати виконання наукових досліджень за 2020 рік (протокол № 5 від
24.12.2020 р.)
Звіт про результати роботи «Центру клінічних досліджень» (протокол № 5 від
24.12.2020 р.)
Звіт про результати роботи «Навчально-наукова лабораторії (протокол № 5 від
24.12.2020 р.)
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Додаток 8
Виконання кошторису загального фонду КПКВК 2301020
за 2020 рік, грн
Код

Назва статей витрат

Призначено

Витрачено

% викон

2111

Заробітна плата

247 686,00

247 686,00

100

2120

Нарахування на зарплату

58 894,00

58 894,00

100

2800

Інші поточні видатки
Всього:

9 600,00

9 497,00

316 180,00

316 077,00

98,9
99,9

Виконання кошторису загального фонду КПКВК 2301070
за 2020 рік, грн
Код

Призначено

Витрачено

% викон

33 682 800,00
7 410 200,00

33 682 800,00
7 410 200,00

100
100

6 684,00

6 684,00

100

2230
2720

Заробітна плата
Нарахування на зарплату
Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар
Продукти харчування
Стипендії

376 320,00
13 884 952,00

376 320,00
13 884 952,00

100
100

2730

Інші виплати населенню

196 434,00

196 434,00

100

55 557 390,00

55 557 390,00

100

2111
2120
2210

Назва статей витрат

Всього:

Код

Виконання кошторису спеціального фонду КПКВК 2301070
(плата за послуги) за 2020 рік, грн
Витрачено
Назва статей витрат
Призначено

(касові видатки)

%

2111

Заробітна плата

191 184 000,00

188 891 163,46

98,9

2120

Нарахування на зарплату

42 061 000,00

41 684 048,94

99,1

2200

Використання товарів і послуг

45 834 000,00

24 767 001,06

54,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

6 925 910,00

5 637 985,13

81,4

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

17 458 190,0

11 703 411,62

67,0

2250

Видатки на відрядження

550 000,00

111 961,96

20,3

2270

Оплата комунальних послуг, в т.ч.:

20 871 000,00

7 285 052,65

34,9

2271

Оплата теплопостачання

1 600 000,00

490 819,67

30,6

2272

Оплата водопостачання

2 591 100,00

1 374 019,12

53,0

2273

Оплата електроенергії

6 018 000,00

2 074 580,65

34,4

2274

Оплата природного газу

10 347 900,00

3 163 108,57

30,5
60

2275

Оплата інших енергоносіїв та
інших комунальних послуг

2282

314 000,00

182 524,64

58,1

Окр. Заходи по реалізації державних (рег.)
програм, не віднесені до заходів розвитку

28 900,00

28 589,70

98,9

2730

Інші виплати населенню

15 000,00

-

-

2800

Інші поточні видатки

1 736 800,00

32 327,90

1,8

3000

Капітальні видатки

27 274 500,00

20 867 699,10

76,5

3110

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

12 013 300,00

6 536 553,13

54,4

3131

Капремонт житлового фонду

7 371 000,00

7 113 451,90

96,5

3132

Капремонт інших об’єктів

7 890 200,00

7 217 694,07

91,4

ВСЬОГО

308 105 300,00

276 242 240,46

89,7

Код

Виконання кошторису спеціального фонду КПКВК 2301200
за 2020 рік, грн
Витрачено
Назва статей витрат
Призначено

(касові видатки)

%

2111

Заробітна плата

360 000,00

264 113,78

73,3

2120

Нарахування на зарплату

79 200,00

58 634,03

74,0

2200

Використання товарів і послуг

28 700,00

10 300,00

35,9

2270

Оплата комунальних послуг, в
т.ч.:

28 700,00

10 300,00

35,9

2272

Оплата водопостачання

800,00

-

-

2273

Оплата електроенергії

10 300,00

10 300,00

100

2274

Оплата природного газу

17 600,00

-

-

2800

Інші поточні видатки

1 100,00

-

-

3110

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

15 000,00

-

-

484 000,00

333 047,81

68,8

ВСЬОГО
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Продовження додатку 8

Код

Виконання кошторису спеціального фонду
(інші джерела власних надходжень) КПКВК 2301070
за 2020 рік, грн
Витрачено
Назва статей витрат
Призначено

(касові видатки)

%

2111

Заробітна плата

64 822,13

64 822,13

100

2120

Нарахування на зарплату

14 260,87

14 260,87

100

2210

Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар

56 464,78

56 464,78

100

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

2 200 000,00

1 914 701,56

87,0

2730

Інші виплати населенню

194 034,00

194 034,00

100

3110

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

188 205,00

188 205,00

100

2 717 786,78

2 432 488,34

89,5

Всього:

Код

Виконання кошторису спеціального фонду
(інші джерела власних надходжень) КПКВК 2301020
за 2020 рік, грн
Назва статей витрат
Призначено
Витрачено

%

(касові видатки)

3110

Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування

Всього:

585 620,75

585 620,75

100

585 620,75

585 620,75

100
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Додаток 9

Зміни, які вносилися до кошторису університету упродовж 2020 року:
- в зв’язку із збільшенням надходжень по спеціальному фонду на 51,5 млн. грн. –
довідки №8,9 від 24.03.20р., №12,13 від 13.04.20р.,№14,15 від 15.04.20р., №19,20 від
20.05.20р., №25,26 від 22.06.20р., №28,29 від 22.06.20р., №32,33 від 14.07.20р., №37,38 від
23.07.20р., №42,43 від 27.08.20р., №44,45 від 28.08.20р., №46,47 від 4.09.20р., №57,58 від
9.10.20р., №59,60 від 9.10.20р., №61,62 від 15.10.20р., №63,64 від 16.10.20р., №65,66 від
23.10.20р., №71,72 від 11.11.20р., №73,74 від 13.11.20р., №77,78 від 27.11.20р., №79,80 від
02.12.20р., №81,82 від 07.12.20р., №83,84 від 09.12.20р., №85,86 від 9.12.20р., №87,88 від
9.12.20р., №91,92 від 15.12.20р.;
- в зв’язку перерозподілом кошторису по спеціальному фонду – довідки №7 від
19.03.20р., №18 від 18.05.20р., №27 від 22.06.20р., №30 від 1.07.20р., №31 від 14.07.20р.,
№34 від 14.07.20р., №41 від 13.08.20р., №48/1 від 11.09.20р. №56 від 08.10.20р., №67 від
23.10.20р., №70 від 11.11.20р., №95 від 18.12.20р.;
- в зв’язку наданням додаткового фінансування по загальному фонду на виплату
заробітної плати (791,3 тис. грн.) та виплату допомоги випускникам 94,59 тис. грн. – довідки
№№48,49,50,51 від 08.09.20р., та №№73/1,74/1,75,76 від 23.11.20р.;
- в зв’язку нестачею коштів на соціальні виплати студентам-сиротам по
загальному фонду було проведено перерозподіл коштів – довідки №3,4 від 17.02.20р.,
№68,69 від 23.10.20р.;
- в зв’язку з надходженням коштів по спеціальному фонду для виплати іменної
стипендії на 194,1 тис. грн. – довідки №10,11 від 24.03.20р., №16,17 від 27.04.20р., №23,24
від 17.06.20р., №54,55 від 21.09.20р., №89,90 від 14.12.20р.;
- в зв’язку з надходженням коштів по спеціальному фонду від благодійних
внесків та грантів на 323,8 тис. грн. – довідки №5,6 від 19.09.20р., №21,22 від 04.06.20р.,
№35,36 від 17.07.20р., №39,40 від 24.07.20р., №52,53 від 14.09.20р., №93,94 від 15.12.20р.
та №96,97 від 21.12.20р., від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних
коштів 2,2 млн. грн. – довідки №1,2 від 19.03.20р.
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Додаток 10

Найбільш вагомі спортивні досягнення спортсменів БДМУ у 2020 році
У 2020 році спортивна скарбничка університету поповнилася 13 нагородами
всеукраїнських змагань (8 золотих, 5 срібних медалей), зокрема:
1.
Ягер Іван – медичний факультет №2, 6 курс (ІІІ місце – Чемпіонат України з
шахів серед студентів закладів вищої медичної освіти України. м. Івано-Франківськ 2426.01.2020
2.
Бернацька Анастасія – медичний факультет №1, 3 курс, 1 група:
м. Куп’янськ 3-7 cерпня 2020:
І місце – ІІ етап Кубку України з велоспорту BMX;
ІІ місце – Чемпіонат України з велоспорту (в індивідуальній гонці);
І місце – Чемпіонат України з велоспорту BMX (серед чоловіків та жінок);
І місце – Чемпіонат України з велоспорту BMX (спринт);
І місце – І етап Кубку України з велоспорту BMX (серед усіх вікових категорій
жінок);
м. Новоселиця 14-17 серпня 2020 – І місце у багатоденній велогонці Чемпіонату
України з велосипедного спорту BMX;
Чернівці 18.08.2020 – ІІ місце, 3 етап Кубку України з велоспорту BMX-рейсінг;
І місце, Чемпіонат України з велоспорту BMX-(спринт);
м. Куп’янськ 21-25 жовтня 2020:
Кубок України з велоспорту BMX-(серед усіх вікових категорій жінок);
ІІ місце – IV етап Чемпіонат України з велоспорту BMX-рейсінг (спринт) серед
жінок;
ІІ місце -Чемпіонат України з велоспорту BMX-(спринт – фінал серед жінок);
І місце – І етап Кубку України з велоспорту BMX-(серед усіх вікових категорій
жінок)
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Додаток 11
Показники діяльності та оперативна активність
Обласного Центру ендоурології та літотрипсії у 2020 році
Показник

Проліковано у відділенні урології ЛШМД
Прооперовано хворих
Проведено операцій
Хірургічна активність
Прооперовано в центрі
Післяопераційна летальність
П/о ускладнення
Доопераційний ліжко-день
Післяопераційний ліжко-день
Дистанц. літотрипсій
Контактна літотрипсія
ТУР
Контакт. цистолітотрипсія
Резекція сечового міхура
Оптична уретротомія

2019 рік

2020 рік

2604
2033
2193
78%
1210
(59,5% усіх опер.)
0,4%
1,85%
0,8
5,9
25
361
521
33
204
110

2079
1945
2015
93%
1122 (57,6% усіх
опер.)
0,7%
2%
0,7
6,1
23
342
503
27
211
93

Лапароскопічні оперативні втручання
Операція

Висічення кісти нирки
Уретеролітотомія
Адреналектомія

2019 рік

2020 рік

20
1
1

22
2
1

Показники діяльності та оперативна активність
Обласного центру ендоскопічної хірургії в 2020 р.
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Показник

Нозологія
З приводу жовчокам’яної хвороби холедохолітіазу
ускладненого механічною жовтяницею
Новоутворення органів гепатопанкреатобіліарної системи
Рестентування холедоха
ЕПСТ при гострому міліарному панкреатиті

2019 рік

2020 рік

114

101

57
18
18

69
22
24

197
101
54
75
203

185
116
35
84
189

Виконані оперативні втручання
1.
2.
3.
4.

УРХПГ
Ендоскопічна папілосфінктеротомія
Супрапапілярна холедоходуоденостомія
Ендобіліарне дренування
ВСЬОГО
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Показники діяльності
Обласного центру пластичної реконструктивної та естетичної хірургії
у 2020 році
Показник

Проліковано у відділенні
Проведено операцій
Хірургічна активність
Післяопераційна летальність
П/о ускладнення
Доопераційний ліжко-день
Післяопераційний ліжко-день

2018-2019 нр.

2019-2020 нр.

2350
1119
75%
0,000 %.
0,6 %
1,02
7,3

2011
1050
71%
0,000 %
0,4%
1,00
8,01

Показники діяльності та оперативна активність
Обласного центру гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету
у 2020 році
Курація
хворих

Діагностичні
маніпуляції

Малі хірургічні
операції

1920

35

189

Хірургічні операції по
складності
І

ІІ

ІІІ

130

59

-

Показники діяльності та оперативна активність
Обласного центру термічних, нейротрофічних уражень та дермопластики у 2020 році
Категорії
хворих

Курація
хворих

Діагностичні
маніпу
ляції

Дорослі та діти з опіками,
відмороженнями, ранами
різних локалізацій

33

76

Дорослі та діти з опіками
та відмороженнями,
ранами різних
локалізацій
Хворі з келоїдними та
гіпертро-фічними
рубцями, контрактурами,
деформаціями мяких
тканин будь яких
локалізацій
Пацієнти з дефектами
мяких тканин
Пацієнти з дефектами
мяких тканин
Пацієнти з дефектами
мяких тканин після
перенесених термічних
травм та інших
пошкоджень

36

-

Хірургічні
операції
Загоєння поверхневих
ран за допомогою
вакуумної та
ультразвукової санації
Органозберігаючі
операції на кінцівках

Хірургічні
операції по
складності
І
ІІ
ІІІ

25

3

21

12

11

2

14

9

98

7

57

8

3

Корекція келоїдних
рубців

11

17
103

3

-

Операції з
переміщенням
повношарових клаптів
Дермопластика
розщепленими
шкірними клаптями

Гостра некректомія
53

8
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Показники діяльності та оперативна активність
Обласного центру травматології, ендопротезування, патології суглобів та хребта
у 2020 році
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Остеосинтез стегна
Остеосинтез
гомілки
Остеосинтез плеча
Остеосинтез
передпліччя
Інші остеосинтези
Ампутація кінцівок
Артродези,
артропластика
Ендопротези
кульшового с-бу
Ендопротези
колінного с-бу
Видалення
конструкцій
Тендопластика
Сухожильні шви
Інші операції
ПХО ран
Артроскопія ,
меніскектомія
відновлення ПХЗ
Операції на хребті
Всього

PFNA

Пластини
АО

Апарати
зовнішньої
фіксації

123

32

5

22

52

37

18

14

22

17

5

3

84

53

6

17

85
1

26

Всього

Індтрме
дулярні
ф-ри

241

39

124
56

Ендопротези
безцемент.

Ендопротез.
цемент

Інші

57
1

14

14

185

142

11

11

78

28

43

2

15

35

35

79
74

79
74

173

173

62
1302

62
566

141

125

165

34

153

43

Показники діяльності
Центру малоінвазивної хірургії та гінекології у 2020 році
Показник

Лапароскопічні холецистектомії з приводу хронічного
калькульозного холециститу
Лапароскопічні холецистектомії з приводу гострого
калькульозного холециститу
Лапароскопічні апендектомії
Діагностичні лапароскопії

2019 рік

2020 рік

134

58

312

207

55
13

38
6

Показники діяльності
Міського центру нейро-дегенеративних захворювань ока у 2020 році
Показник (проконсультовано)

З гострою офтальмопатологією:
проникні поранення
Запальні процеси увкальної оболонки

Показник

15
21
67

Ішемічна нейрооптикопатія
Крововиливи у скловидне тіло (гемофтальм)
Крововиливи у вологу пердньої камери (гіфема)
Важкі контузії очного яблука
Поранення оточуючих око додатків (повіка, кон'юнктива)
Всього
Оперативна діяльність центру
Назва втручань (локалізація)

Факоемульсифікація катаракти
Субтенонове введення лікарських засобів
Інші операційні втручання
Хірургічна активність
Мікрохірургічний рівень надання допомоги
Всього

10
7
2
8
6
69
Показник

12
6
3
24,1
97,6% (393 хворих)
21

Показники діяльності
Обласного центру ендоскопічної урології у 2020 році
Вид втручання
Кількість
Новоутворення сечової системи
12
Інші операції
14
Всього
26
Показники діяльності
Кабінет УЗД БДМУ у 2020 році
Вид обстеження

Кількість обстежень

УЗД сечового міхура та нирок
УЗД м’яких тканин
УЗД щитоподібної залози
УЗД передміхурової залози та сечового міхура з визначенням
залишкової сечі
УЗД молочних залоз
УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки
Дуплексне сканування брахіоцефальних артерій шиї
УЗД вен нижніх кінцівок
УЗД артерій нижніх кінцівок
УЗД артерій та вен верхніх кінцівок
Всього
Мініінвазивні втручання під контролем УЗД

20
7
5
10
5
12
10
80
122
15
287
39

Медичний консультативний центр БДМУ (mcc.bsmu.edu.ua)
МКЦ БДМУ – це якісно новий рівень доступу до висококваліфікованої медичної
допомоги для населення Буковини та інших областей.
МКЦ БДМУ відкриває абсолютний on-line доступ усім громадянам до реєстру
професорського складу нашого медуніверситету. Ознайомившись із профілем лікаря,
пацієнти можуть за допомогою інтернету записатись до нього на прийом. Водночас дана
інформаційна система орієнтована на допомогу не лише пацієнтам, а й лікарям. Це велика
база медичної документації, куди заведена класифікація медичних препаратів та
міжнародна класифікація хвороб.
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Станом на 31.12.2020 року в консультативному центрі задіяні 221 консультант (в т.ч.
99 англомовних) з числа провідних спеціалістів університету.
У 2020 році проконсультовано 1803 пацієнта (за 2017 р. – 568, за 2018 р. – 7222, за
2019 р. - 9134).
Робота МКЦ (HELSI) за 2020 рік
К-сть консультацій
проведених 1-м
консультантом за
звітній період

Кількість
консультантів

%

К-сть консультацій
за звітній період
(всього)

%

більше 200

1

0,45249

277

15,3633

100 - 200

3

1,35747

401

22,2407

50 - 100

7

3,16742

526

29,1736

0 - 50

53

23,9819

599

33,2224

0

157

71,0407

0

0

221

Всього

1803

Всього

Збір анкет консультантів, для внесення в систему МІС HELSI виконується по мірі
надсилання інформації від консультантів.
2020-06-17 – МКЦ БДМУ /Хелсі/ приєднано до Телемедичного функціоналу Хелсі.
Виявили бажання проводити телемедичні консультації у 2020 році 60 консультантів (104
станом на 27.01.2021).
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