Організаційна структура Вищого державного навчального закладу України
"Буковинський державний медичний університет"
Конференція трудового
колективу

Профспілковий комітет

Ректорат

РЕКТОР

Вчена рада

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор Вищого державного навчального
закладу України «Буковинський державний
медичний університет»
________________________ проф. Т.М.Бойчук

приймальна комісія
Відділ кадрів

Юридична служба

Військовий облік
ректорату

Канцелярія, архів

Відділ закупівель

Служба
цивільного
захисту

Служба охорони
праці

Проректор з науковопедагогічної роботи

Центральна
методична комісія

Навчальний відділ із
сектором моніторингу
якості освіти та
інформаційноаналітичного
забезпечення
Навчально-науковий
інститут післядипломної
освіти

Бібліотека
Фаховий коледж
БДМУ

Відділ виробничої
практики

Навчально-тренінговий
центр симуляційної
медицини

Проректор з наукової
роботи
Науково-лікувальний
відділ з сектором
інноваційного
розвитку

Відділ докторнатури,
аспірантури та
клінічної ординатури

Наукова комісія

Навчальнолікувальний центр
"Університетська
клініка"

Опікунська рада

Проректор з науковопедагогічної роботи та
міжнародних зв'язків

Відділ міжнародних зв'язків

Координаційна рада з гуманітарних
питань та виховання

Заступник ректора з
економічних питань

Головний бухгалтер

Помічник ректора

Планово-економічний
відділ

Бухгалтерська служба

Помічник ректора з
питань системи
внутрішнього контролю

Заступник ректора з АГР

Відділ головного інженера

Відділ головного механіка

Помічник ректора з
соціальних питань
Відділ головного енергетика

Помічник ректора з
іміджевої політики

Господарський відділ

Палац культури та відпочинку
"Академічний"

Адміністративний корпус пл.
Театральна, 2

Історико-медичний музей

Навчальні корпуси (11корп.)
Спортивно-оздоровчий табір
"Здоров'я"

Гуртожитки №1,2,3,4,5,6,7,8.

Центр клінічних
досліджень

Спортивний клуб "Медик"

Господарські будівлі
вул. Луковецька, 17А

Редакції наукових
журналів

Експертна комісія

Відділ супроводження
електронних баз з
питань освіти

Проректор з науковопедагогічної роботи та
виховання

Медико-психологічний
центр

Комісія з питань
біомедичної етики

Віварій

Відділ технічних
засобів навчання

Електронний медичноконсультативний
центр БДМУ на базі
HELSI

Рада молодих учених
СНТ

Підготовче відділення
для вітчизняних
громадян

Редакційновидавничий відділ

Навчально наукова
лабораторія

Відділ експлуатаційнотехнічного та
метрологічного

Підготовче відділення
для іноземних громадян

Студентська
канцелярія

Проректор з лікувальної
роботи

Медичний склад

Спортивно-оздоровчий табір
"Здоров'я"

Спеціалізовані вчені
ради

Палац культури та
відпочинку "Академічний"

Д 76.600.02
К 76.600.01
Разові спеціалізовані
вчені ради з
присудження ступеня
доктора філософії

Факультети
університету

ДЕКАНИ, ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНІВ ФАКУЛЬТЕТІВ, ДИРЕКТОР ННІПО, ДИРЕКТОР КОЛЕДЖУ
Медичний факультет №1

Медичний факультет №2

Медичний факультет №3

Медичний факультет №4

1. Акушерства, гінекології
та перинатології
2. Анатомії людини ім. М.Г.
Туркевича
3. Внутрішньої медицини та
інфекційних хвороб
4. Клінічної імунології,
алергології та
ендокринології
5. Офтальмології ім. Б.Л.
Радзіховського
6. Патологічної анатомії
7. Травматології та ортопедії
8. Хірургії №1

1. Загальної хірургії
2. Іноземних мов
3. Педіатрії та дитячих
інфекційних хвороб
4. Соціальної медицини та
ООЗ
5. Судової медицини та
медичного правознавства
6.Урології та нейрохірургії

1. Гігієни та екології
2. Догляду за хворими та
вищої медсестринської освіти
3. Мікробіології та вірусології
4. Патологічної фізіології
5. Педіатрії та медичної
генетики
6. Фармакології

Стоматологічний факультет

Фармацевтичний факультет

ННІПО

КАФЕДРИ
1. Акушерства та
гінекології
2.Внутрішньої
медицини, клінічної
фармакології та
професійних хвороб
3. Медицини катастроф
та військової медицини
4.Педіатрії, неонатології
та перинатальної
медицини
5. Психології та
філософії
6.Фтизіатрії та
пульмонології
7. Хірургії №2

1. Анатомії, клінічної анатомії та
оперативної хірургії
2. Гістології, цитології та
ембріології
3. Дитячої хірургії та
отоларингології
4. Ортопедичної стоматології
5. Пропедевтики внутрішніх
хвороб
6. Стоматології дитячого віку
7. Терапевтичної стоматології
8. Хірургічної стоматології та
ЩЛХ

1. Біологічної фізики та
медичної інформатики
2. Біоорганічної і біологічної
хімії та клінічної біохімії
3. Медичної біології та
генетики
4.Медичної та фармацевтичної
хімії
5. Суспільних наук та
українознавства
6. Фармацевтичної ботаніки та
фармакогнозії
7. Фармації
8. Фізіології
ім.Я.Д.Кіршенблата

1. Анестезіології та
реаніматології
2. Внутрішньої медицини,
фізичної реабілітації та
спортивної медицини
3. Дерматовенерології
4. Нервових хвороб,
психіатрії та медичної
психології ім. С.М.Савенка
5.Онкології та радіології
6.Сімейної медицини

Фаховий коледж
1.Адміністративний відділ
2. Медсестринсько-фармацевтичне
відділення
2.1. Предметна (циклова) комісія
терапевтичних, педіатричних та
сестринських дисциплін
2.2. Предметна (циклова) комісія
хірургічних та акушерськогінекологічних дисциплін
2.3. Предметна (циклова) комісія
загальноосвітніх дисциплін та фізичного
виховання
2.4. Предметна (циклова) комісія
гуманітарних та соціально-економічних
дисциплін
2.5. Предметна (циклова) комісія
природничо-наукових дисциплін
2.6. Предметна (циклова) комісія
фармацевтичних дисциплін
3. Навчально-методичний підрозділ
4. Господарський підрозділ

