
ПІДСУМКИ РОБОТИ БДМУ В 2020-2021 н.р. 

ТА ЗАВДАННЯ НА 2021-2022 н.р.



СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ

факультетів

6

49
кафедр

1
Інститут післядипломної освіти

1
коледж

наукові лабораторії

2
підготовчих відділення

22

15
навчальних корпусів

клінічні бази

33



5 – НС «доктор філософії»

7 - ОС «магістр»

4 - ОКР «спеціаліст»

2 - ОКР «бакалавр»

2 – ОС «молодший бакалавр»

2 - ОПС «фаховий молодший бакалавр»

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

22 СПЕЦІАЛЬНОСТІ:Ліцензія згідно наказу

МОН України № 42-л 

від 12.04.2021

НС – науковий ступінь, ОС - освітній ступінь, ОКР – освітньо-кваліфікаційний рівень; ОСП – освітньо-професійний ступінь 

У 2020-2021 н.р. 

переоформлено ліцензію 

на освітні програми

спеціальностей, 

за якими запроваджено

додаткове

регулювання



Успішно акредитовані освітні програми

Фармація (магістр)

Стоматологія (магістр)

Стоматологія (мол.бакалавр)

Медицина (PhD)

Стоматологія (PhD)

Педіатрія (PhD)

Медсестринство (PhD)



Контингент осіб, які навчаються у БДМУ

9135 осіб

МФ №1

1023

МФ №2

911

МФ №3

1632

МФ №4

529

СФ

369

ФФ

866

Коледж

377

Інститут 

післядипломної освіти

3327

Відділ докторантури 

та аспірантури

101

Інтерни

827

Лікарі

2462

Аспі-

ранти
85

Докто-

ранти
0

Клін.орд.
16

Прові-

зори
38

Додипломний етап (студенти) – 5707 Післядипломний етап – 3428



Освітній процес в умовах карантину

COVID-19

27 тижнів 9 тижнів

6 курс – 4 ! 



ЛІІ «КРОК 2» (не склали)

Крок 2. ЗЛП
21 особа (5,1 %)

Крок 2. Фармація
0 осіб (0 %)

Всього-
59 осіб

Krok 2.Medicine

36 осіб (15,5 %)

Крок 2. Стоматологія
2 особи (2,4 %)



ЛІІ «КРОК 1» (не склали)

Крок 1. Медицина
61 особа (19,7 %)

Крок 1. Фармація (дф)

3 особи (3,7 %)

Крок 1. Стоматологія
14 осіб (24,6 %)

Крок 1. Фармація (зф)

44 особи (45,8 %)

Krok 1. Stomatology

20 осіб (60,6%)

Krok 1. Medicine

2 особи (0,7 %)



Зміна критеріїв складання КРОКів

Назва іспиту 2021 2022

Крок 1 60,0 62,0

Крок 2 60,0 62,0

Крок 3 70,0 72,0

Англійська мова професійного 

спрямування
30,5 36,0

Крок М 55,0 56,0

Крок Б 55,0 56,0



Об'єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ)

Стоматологія 5 курс

(випускний)

Медицина 5 курс

(пілотний)



ВИПУСК – 2021

• «Лікувальна справа» – 551

• «Педіатрія» – 46

• «Стоматологія» (магістр) – 87

• «Стоматологія» (мол.бакалавр) – 16

• «Фармація» (магістр) – 52

• «Фармація» (спеціаліст) – 80

• «Медсестринство» (магістр) – 4

• «Медсестринство» (бакалавр) – 19

• «Медсестринство» (мол.спеціаліст) – 25

• «Технології медичної діагностики та лікування» – 3

• «Фармація» (мол.спеціаліст) – 90

973 випускники, в т.ч. 208 іноземців:

26 – з відзнакою



2020

Загальна 
кількість заяв 

Кількість заяв в розрізі спеціальностей

2021

3165

3389

1033
1150 37

1
407 549

423

Медицина Стоматологія Фармація

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2021 



Зараховано вітчизняних громадян

143

176 518

428

2020 2021 2020 2021

661
604

2020 2021

Бюджет Контракт Всього



НАБІР ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

National Eligibility Cum Entrance Test

(NEET) перенесено на 12 вересня 2021 р.

Прийом на навчання в умовах пандемії та 

відсутності регулярного авіасполучення

Прийом на навчання іноземців –

до 31 жовтня 2021 року

Запроваджено Єдину міжвідомчу 

інформаційну систему з 01 серпня 2021 року



Здійснені заходи по набору іноземців

• створено чат-бот в Telegram для іноземних абітурієнтів з

інформацією щодо вступу та навчання в Університеті;

• здійснюється популяризація БДМУ у мережі Internet за

допомогою Instagram та Facebook;

• оновлено інформаційне наповнення англомовного веб-

сайту, створеного для проведення рекламно-агітаційної

кампанії;

• поширено рекламні відео та брошури англійською

мовою;

• поширено електронний англомовний інформаційний

буклет;



• Проведено вебінари профорієнтаційного спрямування співробітниками БДМУ з метою

інформування про діяльність університету для іноземних абітурієнтів та їхніх батьків.

Здійснені заходи по набору іноземців



НАБІР ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Зараховано на 1 курс 

(весняний набір) 112

Видано запрошень 36

Видано Admission Letter      218



Динаміка якісного складу 

НПП у 2015-2020 рр.

Кадровий потенціал

Загальна чисельність 

працівників - 1420 осіб

Науково-педагогічних 

працівників – 687 осіб

263

431

81

108

доцентів

кандидатів наук

професорів

докторів наук

90 92 97 102 105 108

402 403 417 428 435 431

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Доктор Кандидат

+ 3

- 2

- 4

+ 9



КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Середній вік викладачів:

• докторів наук, професорів – 54 роки; 

• кандидатів наук, доцентів – 49 років;

• завідувачів кафедр – 56 років.

Пенсійного віку – 92 особи (13,4%)

Завідувачі кафедр:

• доктори наук – 44 (89,8%)

• кандидати наук – 5 (10,2%)

Сумісництво:

• зовнішнє – 62 осіб (9 %)

• внутрішнє – 345 осіб (50,2%)

Викладачі віком > 65 років:

• докторів наук – 19 осіб

(у т.ч. 9 зав.кафедр);

• кандидатів наук – 35 осіб.



Підвищення кваліфікації викладачів

Кількість викладачів, 

які підвищили педагогічну 

кваліфікацію – 183

81 – у Національному університеті охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика;

9 – у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця;

63 – у Національному фармацевтичному університеті;

11 – в Українській військово-медичній академії;

13 – у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

6 – у закордонних ЗВО.



Отримали сертифікат володіння 

англійською мовою рівня В2 та вище

Пройшли підготовку з англійської мови 

на кафедрі іноземних мов 

49 викладачів 

2019 р. – 52 особи

2020 р. – 46 осіб

2021 р. – 62 особи

Викладають англ.мовою – 315 осіб

ПОТЕНЦІАЛ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Сертифіковані – 223 особи (71%)

Орієнтовна 

потреба –

450 осіб



НОВІ КАФЕДРИ

Внутрішньої медицини 
та інфекційних хвороб

проф. Федів О.І.

Внутрішньої 
медицини

проф. Федів О.І.

Інфекційних хвороб
та епідеміології

проф. Москалюк В.Д.



Інформаційне забезпечення
ВИДАВНИЧА ДІЛЬНІСТЬ

У 2020-2021 н.р. співробітниками університету

підготовлено та видано 89 найменувань навчальної

літератури, в т.ч.:

підручників – 6, у т.ч. 1 – англійською мовою; 

посібників – 83, у т.ч. 17 – англійською мовою.



ЦЕНТР СИМУЛЯЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Відділення 

стандартизованого 

пацієнта

Лабораторія 

клінічних навичок 

сімейної медицини



Удосконалення матеріально-технічного забезпечення 

освітнього процесу Центру симуляційної медицини

Тренажер 

для навчання навичкам 

обстеження вуха

Тренажер 

для навчання навичкам 

інтубації дитини

Тренажер для 

навчання навичкам 

катетерізації

сечового міхура



Удосконалення матеріально-технічного забезпечення 

освітнього процесу Центру симуляційної медицини

Обладнання для 

кімнати управління 

симуляцією

Манекен-тренажер для 

медичних маніпуляцій 

та функціональне ліжко

Удосконалені 

симулятори для 

навчання обстеженню 

молочних залоз

Україно-швейцарський проект «Розвиток медичної освіти»



Удосконалення матеріально-технічного забезпечення 

освітнього процесу Центру симуляційної медицини

Україно-швейцарський проект «Розвиток медичної освіти»

Модель-імітатор навчання 

методам гінекологічного 

обстеження

Модель торсу для пологів

Тренажери для ін'єкцій

Хірургічний інструментарій

Всього придбано 

та передано на 

баланс університету 

симуляційного

та медичного 

обладнання 

на загальну суму

2,3 млн грн 



Проведення курсів BLS (Basic life support) для лікарів

Загальна 

кількість 

курсантів – 210



Пункт вакцинації на базі Центру симуляційної медицини

Вакцина Вакциновано Ревакциновано

Astra Zeneca 630 730

Pfizer 414 360

Moderna 75

РАЗОМ – 2 209 дози



ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Рік Бюджет Контракт Всього

2019 40 325 365

2020 88 404 492

2021 88 289 377

Показники прийому в інтернатуру



ІІ зміна
не склало – 9 (7,7%) 

по Україні – 10,5%

ЛІІ «КРОК 3. ЗЛП» (30 березня 2021 р.)

За даними аналітичної довідки Центру тестування МОЗ України 

І зміна
не склало – 7 (5,5%) 

по Україні – 10,9%

4 

місце

3 

місце



За даними аналітичної довідки Центру тестування МОЗ України 

ЛІІ «КРОК 3. Стоматологія» (30 листопада 2020 р.)

17 

місце

Не склало – 8 (8,2%) 

по Україні – 4,3%



ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Бюджет

100%

Госпрозрахункові умови

100% 100%

2019

2020

Виконання навчально-виробничого плану післядипломної 

підготовки лікарів-слухачів



ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

149; 6%

214; 9%

2133; 85%

Спеціалізація

Стажування

ТУ

Контингент лікарів-слухачів 

за видами підвищення кваліфікації у 2020 році



ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

3 нові цикли спеціалізації;

25 нових циклів ТУ, в т.ч. з 

питань ведення хворих на 

COVID 19 ;

Заявку Департаменту охорони здоров'я виконано на 100% 

На 2021 рік заплановано:



ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Зміна взаємовідносин 

та укладання договорів 

про оренду 

з комунальними 

некомерційними 

підприємствами в умовах 

реформування системи 

охорони здоров'я та нового 

ЗУ «Про оренду державного 

та комунального майна»



Освітній процес в умовах карантину 

в осінньому семестрі 2021-2022 н.р.

Зелена 

зона

Помаранчева 

або жовта зона
Червона

зона

Офлайн

(аудиторна) 

форма

Змішана

форма Онлайн

(дистанційна)

форма
(за умови 

більше 80% 

вакцинованих 

викладчів)



Пріоритетні завдання 
• Акредитація освітніх програм за спеціальностями 225 Медична психологія 

(магістр) та 226 Фармація, промислова фармація (молодший бакалавр)

• Якісна підготовка студентів та інтернів до складання тестових компонентів 

ЄДКІ та ЛІІ «Крок» з урахуванням підвищення у 2022 році мінімального 

критерію «склав»

• Підготовка організаційних, методичних, ресурсних матеріалів, технічної 

бази для проведення ОСКІ для спеціальностей «Медицина» та 

«Стоматологія» 

• Дотримання відповідності викладачів кадровим вимогам Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності (зміни внесені Постановою КМУ 

від 24 березня 2021 року №365)

• Нова версія серверу дистанційного навчання та оновлення електронних

навчальних матеріалів



Університетська відеостудія

1. Навчальний відеоконтент:
- відеолекції;

- відеоролики виконання практичних

навичок та маніпуляцій, у т.ч. для 

ОСКІ;

- навчальні відеоролики (сервер 

дистанційного навчання, підготовче

відділення і т.д.)

2. Вебінари

3. Конференції в онлайн-режимі

4. Студентське телебачення

5. Проморолики

6. YouTube-канал



ПІДГОТОВКА НПП

ЗАПЛАНОВАНО
дисертацій:

АПРОБОВАНО
дисертацій:

ЗАТВЕРДЖЕНО
дисертацій:

• 2 докторських

• 21 кандидатських

• 2 докторських

• 6 кандидатських

• 9 докторських

• 16 кандидатських



ПІДГОТОВКА НПП
ПРОВЕДЕНО: 

фахові семінари

22

ЗАХИЩЕНО:

15

ПРИСУДЖЕНО:

ступеня

доктора філософії

10



ПІДГОТОВКА НПП
ВСЬОГО ЗАПЛАНОВАНО І ВИКОНУЮТЬСЯ:

Перспективний план 2022 р. 2023 р. 2024 р.

Планування
докторських
докторів філософії

2
17

3
19

2
18

Апробації
докторських
докторів філософії

3
19

3
20

2
21

Захист
докторських
докторів філософії

3
20

3
21

2
20

- 6 докторських дисертацій
- 116 доктори філософії (кандидатських)



ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА
ТА КЛІНІЧНА ОРДИНАТУРА

аспіранти

клінічних ординаторів 
(іноземних громадян)

Налічує 94 суб’єктів навчання

81 (84)

13 (17)



40 науково-дослідних робіт, 
у т.ч.: 37 ініціативних;

3 пріоритетні.

Роки
Фундамен-

тальні
дослідження 

Прикладні
розробки 

Держ. наук.-
техн. 

програми

Розробки найважливіших
новітніх технологій 

(тис. грн.)

2017 - - - 313,10

2018 - - - 340,00

2019 - - - 318,00

2020 - - - 306,00

2021 - - - 107,42

НАУКОВА РОБОТА



ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР

Види публікацій КІЛЬКІСТЬ

Монографії 21

Нововведення 41

Інформаційні листи 6 

Раціоналізаторські пропозиції 91



ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР

Види публікацій КІЛЬКІСТЬ

Вітчизняні наукові роботи
Журнальні статті 694 (781)

статті Scopus/ Web of Science 39/19 (42/24)

тези та матеріали наукових заходів 1336 (1968)

Наукові роботи за кордоном:
статті 641 (471)

статті Scopus/ Web of Science 199/37 (174/ 37 )

тези та матеріали наукових заходів 424 (542)



КООРДИНАЦІЙНА РАДА
Рейтингове місце БДМУ за показниками БД Scopus 2021 року серед ВДНЗ України
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КООРДИНАЦІЙНА РАДА
Майстер-клас з наповнення БД OJS «Наукова 

періодика України» в світлі нових вимог та 

нового інтерфейсу» (11 березня 2021р.)



ROR (Research Organization Registry) - реєстр відкритих, стійких,

унікальних ідентифікаторів для кожної дослідницької організації у світі.

Наукове співтовариство залежить від мережі відкритих ідентифікаторів та

інфраструктури метаданих. Ідентифікатори вмісту та ідентифікатори

учасників є основними компонентами цієї мережі. До цього часу не існувало

відкритої, керованої зацікавленими сторонами інфраструктури для

ідентифікаторів дослідницьких організацій та пов'язаних з ними

метаданих (початок роботи ROR у січні 2019 року).

ROR призначений для використання дослідницьким співтовариством з

метою збільшення використання організаційних ідентифікаторів у спільноті

та забезпечення зв’язків між інформацією об організації у різних

системах. Впровадження ідентифікаторів ROR у науковій інфраструктурі та

метаданих дозволить більш ефективно виявляти та відслідковувати

результати досліджень між установами та органами

фінансування. (Інформація про дорожню карту ROR ).

Нова керівна група, що складається з Каліфорнійської цифрової

бібліотеки, Crossref, DataCite та Digital Science, активізувалась для

впровадження пілотного проекту з урахуванням початкової бази даних

GRID Digital Science. Проєкт має назву “Реєстр дослідницьких

організацій”

КООРДИНАЦІЙНА РАДА



Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 44

Буковинський державний медичний університет 17

Тернопільський національний медичний університет ім. 

І.Я.Горбачевського
17

Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького 12

Харківський національний медичний університет 9

Одеський національний медичний університет 6

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 5

Запорізький державний медичний університет 4

Івано-Франківський національний медичний університет 1

Рейтинг медичних ЗВО за кількістю отриманих патентів



НАУКОВІ ФОРУМИ
згідно галузевого Реєстру МОЗ України, 
у т.ч. он-лайн

згідно Плану МОН України, у т.ч. он-лайн

Науково-практична конференція 
Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 
у 2020-2021 н. р. з галузі «Медицина»

регіональні науково-практичні конференції

он-лайн лекції, майстер-класи, науково-
методичні, науково-практичні та інформаційні 
семінари

4

3

1

4

28

40



НАУКОВІ ЖУРНАЛИ

Судово–медична 
експертиза №1. 2020 

Фахові видання категорії «Б» 

54



21.08.2017р. – 12049 (↑ 1485) ел. записів

21.08.2018р. – 13405 (↑ 1356) ел. записів

21.08.2019р. – 14168 (↑ 763) ел. записів

01.08.2020р. – 14266 (↑ 1267) ел. записів

01.08.2021р. – 15494 (↑ 1228) ел. записів
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Захищено:

• 4 докторські дисертації (3 - педіатрія, 

1- пат.фізіологія) 

• 10 кандидатських дисертацій 

(9 - пат.фізіологія, 1 - педіатрія), з них 

3 на затвердженні в МОН України

• 2 кандидатські дисертації прийняті до 

розгляду 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА 76.600.02 
14.03.04 - «Патологічна фізіологія» та 
14.01.10 - «Педіатрія».



СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Показники діяльності СНТ
2019-2020

н.р.

2020-2021 

н.р.

Гуртків 60 65

Студентів-гуртківців 1332 1316

Публікацій 578 497

Учасників наукових форумів 713 647

Переможців конференцій 75 68

Переможців Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт
9 9



VIII МІЖНАРОДНИЙ  

МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ

КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

ТА  МОЛОДИХ УЧЕНИХ

(6-9 КВІТНЯ 2021 РОКУ)

1590 учасників

868 з України

722 з-за кордону

51 країна

131 установа

37 амбасадорів з 29 країн

2021 ONLINE



8 НАУКОВИХ СЕКЦІЙ ОНЛАЙН:
240 доповідей, 60 переможців

3 ПЛЕНАРНІ ЛЕКЦІЇ

6 СЕКЦІЙНИХ ЛЕКЦІЙ

2 МАЙСТЕР-КЛАСИ

BIMCO
JOURNAL

Abstracts Book
(ISSN 2616-5392)

522 публікації

2021 ONLINE



Стипендія Кабінету Міністрів України  для 
молодих учених

Попова Ірина Сергіївна

Премія НАМН України для студентів
Лопачук Анна Володимирівна

ВІДЗНАКИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ



ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ
Запустити інформаційну сторінку в соціальній мережі, для зручної комунікації

з науковцями університету.

Збільшення обсягів досліджень в навчально-науковій лабораторії.

Інформування співробітників щодо нових можливостей наукових баз даних

та роботи із ними, пошуку наукових джерел, видань для друку, правильності

оформлення публікацій .

Співпраця БДМУ з міжнародною науково-освітньою мережею GEANT.

Організація та проведення навчальних семінарів з питань винахідницької

діяльності, патентних та інформаційних досліджень, авторського права.

Залучення обдарованих студентів до наукової діяльності в університеті

та сприяння написання ними наукових робіт з актуальних проблем.

Залучення до спільної організації та проведення наукових форумів БДМУ

із міжнародною участю кафедр іноземних медичних навчальних закладів та

закордонних медичних клінічних установ.



ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
Виконання необхідних лабораторних досліджень для наукових робіт виключно

на базі навчально-наукової лабораторії (за умови наявності таких методик).

Збільшення кількості аспірантів та клінічних ординаторів на умовах угоди із

числа іноземних громадян.

Підтвердження знання іноземної мови здобувачами вищої освіти ступеня

доктора філософії на рівні В2.

Активізація участі студентів, молодих учених, аспірантів і докторантів у

міжнародних наукових форумах та стажуваннях закордоном, конкурсах на

здобуття стипендій, премій за кращі наукові роботи.

Помилки в базах ORCID, Scopus, ReseacherID, Google Scholar профілів

науковців БДМУ.



БІБЛІОТЕКА
КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ОБЛІК ФОНДУ

Загальний книжковий фонд бібліотеки складає

понад 423 тис. примірників.

Упродовж звітного року було закуплено:

1 877 примірників літератури

на суму 1 млн. 053 тис. 875 грн.

У тому числі придбано 35 примірників сучасної

англомовної літератури з різних галузей

медицини й суміжних наук авторитетних

зарубіжних видавництв «John Wiley & Sons»,

«McGraw-Hill», «Kaplan».



БІБЛІОТЕКА
Одним з ефективних засобів масового інформування є

власний web-сайт бібліотеки
http://medlib.bsmu.edu.ua/



БІБЛІОТЕКА
На сайті продовжує функціонувати WEB-ІРБІС 64 з доступом 
до дев’яти баз даних електронного каталогу АБІС «ІРБІС 64»



БІБЛІОТЕКА
«Електронні сервіси» 

У розділі «Електронні сервіси»

створені два нові електронні сервіси:

1) «Підбір журналів для наукової

публікації»

2) «Супровід у «Springer Nature»

(надання консультацій щодо роботи з

повнотекстовою зарубіжною базою

даних наукової інформації «Springer

Nature»).



БІБЛІОТЕКА
Сайт  «Університетознавство»

Мета цього проекту: досконаліше висвітлити історичний шлях Буковинського

державного медичного університету на основі архівних документів, історичних

публікацій, музейних матеріалів та предметів, мемуарних видань

Продовжується робота по 

наповненню сайту



БІБЛІОТЕКА
ІНФОРМАЦІЙНІ  РЕСУРСИ



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ

Отримано 

свідоцтво про 

технічну 

компетентність 

терміном 

на 5 років. 

Свідоцтво видане 

Головною 

організацією 

метрологічної 

служби МОЗ 

України



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ

За результатами програми 

перевірки професійного рівня 

(клінічна біохімія в клінічній 

лабораторній діагностиці, 

імунохімія, гематологія, гемостаз, 

сеча, загальний аналіз, 

морфологічне дослідження 

периферичної крові) 

отримано 96% задовільних 

результатів.



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ

Атестовано 19 робочих місць 

біохімічного, клінічного, гістологічного 

та імуногістохімічного відділів

Навчально-наукова лабораторія проводить:

 біохімічні та імунохімічні дослідження –

175 показників;

 загальноклінічні дослідження –

25 показник;

 імуногістохімічні дослідження –

17 показник;

 гістологічні дослідження.



Заплановано придбання:

Ампліфікатор

Термошейкер для пробірок 

Еппендорф і ПЛР-планшета

Аспіратор

УФ-бокс 

Шафа біологічної безпеки, клас II 

тип A2

Mіні-центрифуга-вортекс

Центрифуга-вортекс Мульти-

Cпін



ГРАНТОВА ПОЛІТИКА

1. Проєкт Еразмус+ КА2 СВНЕ SAFEMED+ -

Симуляційне навчання в медичній освіті для

підвищення безпеки та якості догляду за пацієнтом

(Грузія, Іспанія, Італія, Литва, Україна, Вірменія).

2. Проєкт на академічну мобільність студентів

«Медицина Захід-Схід» - Ukraine student academic

mobility (SAM) від House of Europe Британської

ради. Мобільність запланована між БДМУ та ЗДМУ

на осінь 2021 р.

3. Проєкт "Ініціатива академічної доброчесності та

якості освіти" від Американських Рад з

міжнародної освіти.



Фінансування – Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії

Україно-швейцарський проект

«РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

Участь БДМУ:

- Відкрито лабораторію клінічних навичок сімейного 

лікаря/медичної сестри (у симуляційному центрі БДМУ), 

отримано обладнання на 2 348 772,3  грн.

- Розпочато роботу щодо створення за допомогою 

фахівців проекту системи поселення в гуртожитки. 

- Розпочато роботу щодо створення студентських 

просторів у БДМУ. 

- Започаткували ініціативу групи рівних у рамках проекту 

(4 групи, 49 учасників).

- За підтримки проекту та за участі співробітників БДМУ 

розроблено курси «Людяність й емпатія в роботі 

медика» і «Комунікація в медицині».

- Вивчення англійської мови (24 особи).



Фінансування – Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії

Україно-швейцарський проект

«РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

Участь БДМУ:

- Курс «Викладацька майстерність. Зворотний зв’язок» (17 осіб);

- Проєктний семінар «Лабораторії клінічних навичок і курикула» (5 осіб);

- Проєктний семінар «Філософія ЗВО» (5 осіб);

- Тренінговий онлайн-курс «Групи рівних. Заклади вищої медичної освіти» для розвитку комунікаційних, педагогічних навичок 

викладачів (8 осіб);

- Тренінг «Ефективні комунікації в медичному університеті» (19 осіб);

- Тренінг «Стратегічний розвиток ЗВО» і «Проєктний менеджмент» (30 осіб);       

- Онлайн-тренінг із симуляційного навчання за участі фахівців Литовського університету медичних наук і Центру симуляційного

навчання лікарні Моунт Сінай, Канада (5 осіб);

- Україно-швейцарський літній клуб (5 осіб).



Міжнародна діяльність 

Університет 

співпрацює з

63
закордонним 

ЗВО та НДУ

Укладено угоди про двосторонню 

співпрацю у 2020-2021 н.р.

Університет Сантьяго де Компостела, 

(Іспанія)

Університет медицини та фармації 

імені Н. Тестеміцану (Молдова)

Міжнародний університет БАУ

(Грузія)

Американські Ради з Міжнародної 

освіти: ACTR/ACCELS



Академічні мобільності програми Erasmus+ 

та дистанційні стажування

9 співробітників включені до складу 

науково-методичних комісій 

Науково-методичної ради МОН 

України

Буковинський державний медичний університет став переможцем конкурсу кредитної мобільності з

Університетом Сантьяго-де-Компостела (Іспанія) за фінансивої підтримки Єврокомісії у рамках спільного

проєкту Erasmus+ KA107.

Відібрано двох студентів-інтернів для проходження мобільності тривалістю 5 місяців та двох викладачів для

Staff Mobility for Teaching тривалістю 7 днів.

Восени стартуватиме конкурсний відбір та відправлення студента третього циклу навчання до партнерської

установи для проходження навчання терміном на 5 місяців.

У рамках двосторонніх угод про співпрацю здійснені віртуальні мобільності :

- з Університетом Медицини та фармації Крайови, Румунія (Staff Mobility for Teaching 04.05.21)

- з Литовським університетом наук про здоров'я (Каунас, Литва) Staff Mobility for Training 24-28.05.2021

В рамках підписаного меморандуму між БДМУ та Медичним університетом міста Семей (Республіка

Казахстан) викладачі БДМУ здійснили читання лекцій онлайн для студентів, інтернів та резидентів ЗВО-партнера.

Проводились читання лекцій онлайн для студентів Самаркандського державного медичного інституту

(Узбекистан).

За звітний період БДМУ виступив приймаючою стороною віртуальних мобільностей. У рамках участі в

грантовому проєкті Erasmus+ за напрямом KA107 з Університетом медицини та фармації м. Крайова (Румунія)

проведені віртуальні мобільності (STA - teaching mobility). У рамках угоди про міжнародну співпрацю з Медичним

університетом міста Семей (Республіка Казахстан) були прочитані дистанційні лекції для студентів БДМУ.



ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Лікувально-консультативна робота 

здійснюється на 30 клінічних кафедрах

49 професорів, 71 доктор наук, 

165 доцентів та 252 кандидата наук:

вища лікарська категорія – 234;

перша лікарська категорія – 43;

друга лікарська категорія – 33.



ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

52 співробітника – експерти та консультанти 
Департаменту охорони здоров’я Чернівецької 
ОДА та управління охорони здоров’я міської ради

Координатори груп експертів ДОЗ ЧОДА
Проф. Федів О.І. – терапія

Проф. Кузняк Н.Б. – хірургічний профіль № 2

18 співробітників БДМУ мають звання
«Заслужений лікар України»



ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

2019 2020
Всього консультацій 197662 83882

Курація хворих 12702 3558

Проведено інвазивних маніпуляцій, 
діагностичних досліджень

13371 4585

Операційні втручання 11274 4313

Прийнято пологів 77 63

Основні показники лікувальної діяльності



ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

2019 2020

ПАЦ 96 17

Цикли ТУ 59 229

Спеціалізація 27 22

Направлено справ в ЦАК
на присвоєння/підтвердження 
лікарської кваліфікаційної категорії

68 41

Підвищення кваліфікації співробітників БДМУ



COVID - 19

1. Залучення фахівців університету БДМУ для консультативної 

допомоги пацієнтам з підозрою та підтвердженим діагнозом 

COVID-19 в опорних лікарнях першої лінії: КНП «Міська 

лікарня №1» та ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» 

під час епідеміологічної ситуації на COVID-19.

2. Залучення співробітників університету у роботі ДУ 

«Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я України».



COVID - 19
3. Створення виїзних бригад для організації консультативної 

допомоги пацієнтам в КНП «Сторожинецька центральна 

районна лікарня» та КНП «Глибоцька центральна районна 

лікарня», які є госпітальними базами для надання  медичної 

допомоги хворим з підозрою та підтвердженим діагнозом 

COVID-19. ».

4. Щоденне чергування співробітників кафедр терапевтичного 

профілю у медпункті гуртожитків № 4, 5 для консультацій 

студентів-іноземних громадян (згідно наказів по 

університету з 23.03.2020р. по 31.08.2021р.)



ВАКЦИНАЦІЯ

Проведена вакцинація співробітників університету:

- вакциною AstraZeneca (виробництва Індії та 

Північної Кореї) – 230 чол.

- вакциною Comirnaty від компанії Pfizer-

BioNTech – 292 чол.



ЦЕНТР ЕНДОУРОЛОГІЇ 

ТА ЛІТОТРИПСІЇ 
2018 2019 2020

Проведено 
операційних втручань

1200 1210 1122

ЦЕНТР ЕНДОСКОПІЧНОЇ 

ХІРУРГІЇ

2018 2019 2020

Проведено 
операційних втручань

184 203 170



ЦЕНТР НЕЙРОТРОФІЧНИХ, ТЕРМІЧНИХ 

УРАЖЕНЬ ТА ДЕРМОПЛАСТИКИ

ЦЕНТР ГНІЙНИХ РАН ТА ХІРУРГІЧНИХ 

УСКЛАДНЕНЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

2018 2019 2020

Проведено 
операційних втручань

331 342 118

2018 2019 2020

Проведено 
операційних втручань

402 471 452



ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГІЇ, 
ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ, ПАТОЛОГІЇ 

СУГЛОБІВ  ТА ХРЕБТА

ЦЕНТР ПЛАСТИЧНОЇ РЕКОНСТРУКТИВНОЇ

ТА ЕСТЕТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ 
2018 2019 2020

Проведено 
операційних втручань

402 471 452

2018 2019 2020

Проведено 
операційних втручань

301 282 116



2018 2019 2020

Проведено 
операційних втручань

586 584 330

ЦЕНТР МАЛОІНВАЗИВНОЇ ХІРУРГІЇ  

ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

ЦЕНТР НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ОКА

2018 2019 2020

Проведено 
операційних втручань

341 393 21



ЦЕНТР ЕНДОСКОПІЧНОЇ УРОЛОГІЇ

НАВЧАЛЬНО-ЛІКУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

«УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА»
2020

Проконсультовано та проліковано 318
Отримано надходжень на суму (грн) 

(січень-березень)
53015

2019 2020

Проведено операційних втручань 63 26



КАБІНЕТ  УЛЬТРАЗВУКОВОЇ 

ДІАГНОСТИКИ

(наказ від 12.02.2020 року № 02-0)

2020

Проведено обстежень 287

З них: артерій та вен нижніх кінцівок 202

артерій та вен верхніх кінцівок 15
Дуплексне сканування брахіоцефальних

артерій шиї 10

Мініінвазивні втручання під контролем УЗД 39



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ

Для науковців БДМУ виконано 2445 лабораторних досліджень

Для пересічних громадян – 2250 лабораторних досліджень

Виконано лабораторних досліджень на суму 280570,16 грн.

Співробітники лабораторії пройшли навчання на циклах 

спеціалізації за фахами: «Медична генетика», «ПЛР-

діагностика», ТУ за фахом «Клінічна діагностика»



МЕДИЧНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР БДМУ

(mcc.bsmu.edu.ua)

Створення сторінки МКЦ БДМУ на сайті Helsi –

об’єднання з Helsi 01.12.2019 року 

Кількість нині працюючих – 221 консультант

2020-06 – МКЦ БДМУ /Хелсі/ приєднано до 

Телемедичного функціоналу Хелсі. Виявили 

бажання проводити телемедичні консультації 

37 співробітників

2017 2018 2019 2020

Проконсультовано

пацієнтів
568 7222 9134 1803



ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ

1. Реєстрація науково-педагогічних працівників закладів вищої 

освіти, які працюють на базах закладів практичної охорони 

здоров’я в електронній системі охорони здоров’я. 

2. Підготовка матеріалів для укладання договорів оренди між БДМУ 

та базами клінічних кафедр – комунальними некомерційними 

підприємствами (КНП) обласного підпорядкування.

3. Підписання нових угод про співпрацю між КНП обласного 

підпорядкування згідно Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо окремих питань 

організації освітнього процесу в сфері охорони здоров’я».



ВИХОВНА РОБОТА
Н
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Робота інституту кураторів

Формування професійних якостей суб'єктів навчання

Національно-патріотичне та громадянське виховання

Художньо-естетичне виховання

Моральне виховання

Фіз.виховання та формування здорового способу життя

Сприяння творчого та всебічного розвитку особистості 



Реорганізація інституту кураторства

Створено електронну систему планування та 

звітності кураторів:

• створено сайт інституту кураторства;

• створено електронні ресурси для ефективного 

документообігу;

• доступ до нормативно-правової бази;

• можливість моніторити роботу інституту кураторства;

• простір для творчих ідей та спільної роботи 

кураторів.



Cайт інституту кураторства



Робота кураторів в умовах карантину

Проведення круглих столів, науково-практичних семінарів, 

тренінгових занять для студентів, понад 20 бесід різної тематики під 

час кураторських годин. Загалом під час 2020-2021 н.р. кураторами 

БДМУ проведено понад 500 різноманітних заходів 



Військова підготовка та 
прийняття присяги 

на вірність українському народові 
студентами БДМУ

Військово-патріотичне виховання



Військово-патріотичне виховання

Виставка 

стрілецької 

зброї

Вітання коледжу до Дня козацтва



Національно-патріотичне виховання

День Гідності і Свободи День Пам'яті та Примирення

День вишиванки



Волонтерство



Академічна доброчесність

VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА 

МОЛОДИХ УЧЕНИХ «РОЛЬ І МІСЦЕ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У 

ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ»



Медико-психологічний центр

Консультативна та психокорекційна

робота
• 532 консультації за зверненнями студентів,

співробітників та їхніх дітей (у т.ч. 63 іноземних

студентів)

• Проведено 12 онлайн-тренінгів для

першокурсників з метою полегшення процесу

адаптації до навчання у ВНЗ «Початок шляху»

або важливе про адаптацію першокурсника»

• Проведено 2 вебінари щодо протидії

насильству

• Проведено психологічний практикум, майстер-

клас для учасників VІ Міжнародної науково-

практичної конференції студентів та молодих

учених.



Медико-психологічний центр

Онлайн тренінги  та майстер-класи 

Проект соціально-психологічних тренінгів «ТЕРИТОРІЯ ЗУСТРІЧІ»/«THE LOCATION»



Результати спортсменів БДМУ 

Рівень 

змагань
Разом

Чемпіонат

України
8 5 0 13

Обласні та 

міські 
1 11 0 12

На базі БДМУ функціонують 19 збірних команд з 12 видів спорту, 

в яких займається 157 студентів



Спортивні заходи в умовах карантину



Мистецькі здобутки

• Міжнародний мистецький

онлайн конкурс ZIRKA «Зірки

Версалю 2020» Париж –

Версаль (Франція): два І місця

в категоріях «Професіонал» та

«Висхідна зірка»

• Обласний фестиваль-

конкурс «Рідна пісня» (15-16

квітня 2021 м. Чернівці):

два І місця

• VІI Міжнародний Інтернет

Конкурс «Самоцвіти –

ONLINE» (19-25 березня м.

Львів): два Міні Гран-Прі в

номінаціях «Естрадний вокал»

та І місце в номінації

«Народна хореографія»



Мистецькі заходи в умовах карантину

Заходи онлайн:

• Випускна царемонія

• Посвята першокурсників 

• День працівників освіти

• День Студентів

• Новорічні вітання

• Різдвяне вітання

• День Республіки Індія

• День Св Валентина

• Великодні привітання

• День Матері

• День медичних працівників



ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Власні надходження

(спеціальний фонд)

82 %

Кошторис на 2021 рік – 400,2 млн. грн

Асигнування з Держбюджету

(загальний фонд)

70 млн. 852 тис. грн

329 млн. 326 тис. грн

18 %



ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2018 2019

м
л

н
. 
гр

н

177,3

2016 2017

237,8

Динаміка кошторису університету в 2016-2021 рр.

- загальний фонд

- спеціальний фонд

278,5
289,8

363,7

2020 2021 

400,2



ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виконання кошторису на 2020 рік
(із врахуванням залишку коштів) 

2301070

Показник План Факт %

Загальний фонд 55 557 390 55 557 390 100

Спец.фонд, в т.ч. 308 105 300 299 305 120 97,1

- плата за навчання 270 091 860 281 409 400 104,2

- плата за гуртожитки 37 684 440 17 541 800 46,5

- плата за оренду майна 326 000 310 000 95,1



СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ

0,15

0,31

0,36

0,70

1,01

1,38

1,81

17,5

17,7

62,6

201,1

Підготовче відділення

Плата за оренду

Військова підготовка

Відробітки пропусків

Клінічні дослідження

Депозити

Аспірантура, клін.орд-ра

Плата за гуртожиток

Післядипломна освіта

Плата за навчання (вітч.студенти)

Плата за навчання (іноземці)

млн. грн



ПРИДБАННЯ у 2020-2021 н.р.
З початку року придбано предметів, матеріалів, обладнання

та інвентарю на загальну суму 11 129 734,23 грн, в т.ч.:
•Навчальне обладнання 614 300,00 грн

•Оргтехніка 1 250 770,00 грн

•Господарське обладнання 279 984,36 грн

•Інше обладнання (пожежна сигналізація) 3 679 084,81 грн

•Меблі 1 323 962,44 грн

•Канцелярські товари 303 662,80 грн

•Запчастини та комплектуючі 282 702,54 грн

•М’ягкий інвентар 378 499,00 грн

•Господарські та будівельні матеріали 654 506,66 грн

•Хімреактиви та медикаменти 630 617,52 грн

•Автомобідб-фургон 1 177 659,47 грн

•Паливно-мастильні матеріали 67 713,00 грн

•Література                                                    91 090,00 грн

•Інше 395 181,47 грн



ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
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Середня заробітна плата 

науково-педагогічних 

працівників, грн



РЕМОНТНІ РОБОТИ за 2020-2021 н.р.

Вид робіт Сума, грн.

Поточний ремонт 848 249

Капітальний ремонт 7 377 039

Разом 8 225 288



РЕМОНТНІ РОБОТИ

Проведено капітальний ремонт у 4 навчальних корпусах 

та 5 гуртожитках ;

Відремонтовано 12 навчальних аудиторій;

Відремонтовано 1 лекційну аудиторію;

Капітально відремонтовано покрівель

загальною площею 420 м.кв.

Влаштовано пожежну сигналізацію та систему оповіщення 

про пожежу на 5 об’єктах університету



РЕМОНТНІ РОБОТИ

• Навчальний корпус по вул. Г.Майдану, 3

• Навчальний корпус по вул. Кобилянської,42

• Навчальний корпус по вул. Ризька,1

• Навчальний корпус по вул. Чорноморській, 17-А

• Навчальний корпус по вул. Федьковича, 16

• Гуртожитки №№ 1, 2, 4, 5, 8

• кафедра травматології та ортопедії;

• кафедра хірургії №1;

• кафедра дитячої хірургії та отоларингології;



РЕМОНТНІ РОБОТИ

Навчальний корпус по вул. Ризька, 1



РЕМОНТНІ РОБОТИ

Лекційна зала (вул. Героїв Майдану, 3)



РЕМОНТНІ РОБОТИ

Навчальний корпус по вул. Федьковича, 16



РЕМОНТНІ РОБОТИ

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики



РЕМОНТНІ РОБОТИ

Гуртожиток № 1 (ізолятор)



РЕМОНТНІ РОБОТИ

Гуртожиток № 2 (ізолятор)



РЕМОНТНІ РОБОТИ

Гуртожиток № 8 (ізолятор)



РЕМОНТНІ РОБОТИ

Навчальний корпус (вул. Чорноморська, 17 а)



Рейтинг серед 

медичних ЗВО

Національний 

рейтинг ЗВО
ЗВО

1 22 НМУ ім. О.О. Богомольця

2 24 ТНМУ ім. I.Я. Горбачевського

3 (4) 27 (32) БДМУ

4 30 ВНМУ ім. М.І. Пирогова

5 37 ЛНМУ ім. Д. Галицького

6 43 ХНМУ

7 56 УМСА

8 59 ДДМУ

9 65 ІФНМУ

10 75 ЗДМУ

Рейтинг «ТОП 200 Україна» 2021



Консолідований рейтинг 2021
Рейтинг серед 

медичних ЗВО

Національний 

рейтинг ЗВО
ЗВО

1 7 НМУ ім. О.О. Богомольця

2 9 ЛНМУ ім. Д. Галицького

3 13 ХНМУ

4 16 ДДМУ

5 (6) 17 (17) БДМУ

6 18 ТНМУ ім. I.Я. Горбачевського

7 23 ВНМУ ім. М.І. Пирогова

8 26 НФаУ

9 27-28 ДонНМУ

10 29-30 ІФНМУ



Щиро вдячний колективу 

за проведену роботу!

Вітаю 

з новим навчальним роком!


