
ПІДСУМКИ РОБОТИ БДМУ В 2021-2022 н.р. 

ТА ЗАВДАННЯ НА 2022-2023 н.р.



СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ

факультетів

6

50
кафедр

1
Інститут післядипломної освіти

1
коледж

наукові лабораторії

2
підготовчих відділення

22

15
навчальних корпусів

клінічні бази

31



4 – НС «доктор філософії»

5 - ОС «магістр»

2 - ОКР «бакалавр»

2 – ОС «молодший бакалавр»

2 - ОПС «фаховий молодший бакалавр»

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

15 СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: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 2021-2022 н.р. 

успішно акредитовано 

освітню програму 

«Медична психологія»

Освітня програма 

«Фармація» (мол.бак.)

акредитована 

умовно



Сервер дистанційного 

навчання

Електронний журнал 

успішності

Корпоративна 

електронна пошта

EZ

Освітній процес в умовах воєнного стану

Воєнний

стан



Випускні іспити в режимі онлайн
Електронний 

журнал успішності

• реєстр здобувачів 

та екзаменаторів;

• автоматизований 

розподіл та графік 

сеансів іспиту;

• електронні 

екзаменаційні 

протоколи;

• автоматизована 

генерація 

звітно-облікової 

документації.



ВИПУСК – 2022

Загальна кількість випускників – 1061,

у т.ч. 208 – за державним замовленням

Дипломів з відзнакою – 28 (2,6%)

Вперше:

«Фармація» 

(молодший бакалавр)Магістри
85%

Бакалаври
2%

Молодші
13%

Вітчизняні
74%

Іноземці
26%

Бюджет
20%

Контракт
80%



Контингент осіб, які навчаються у БДМУ

8899 осіб

МФ №1

927

МФ №2

827

МФ №3

1677

МФ №4

809

СФ

302

ФФ

718

Коледж

392

Інститут 

післядипломної освіти

3156

Відділ докторантури 

та аспірантури

91

Інтерни

656

Лікарі

2466

Аспі-

ранти

72

Докто-

ранти

1

Клін.орд.

8

Прові-

зори

34

Додипломний етап (студенти) – 5652 Післядипломний етап – 3247

Станом на 31.05.2022 р.



1727 1841 2077 2416 2438

3974 3938 3630 3334 3214

2018 2019 2020 2021 2022

Іноземці Вітчизняні

5701

ДИНАМІКА КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

у 2018-2022 рр.

5779 5707 5750 5652

*

*- станом на 31.05.2022 р.



Об'єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ)

Медицина 6 курс

(пілотний ОСКІ-2)

листопад 2021 р.

Медицина 4 курс

(ОСКІ-1 за бажанням студента)

травень 2022 р.



Симуляційний центр

Тренінги TMSB 
(Базовий курс тактичної

медицини) 

Тренінги BLS
& Stop the Bleeding

(Базова підтримка життя
та зупинка кровотеч)

Тренінги з вакцінації
Конференція 

«Медична симуляція»

COSMIT



Конференція з міжнародною участю

МЕДИЧНА СИМУЛЯЦІЯ – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

Кількість тез - 193



Базовий курс тактичної медицини



ТРЕНІНГИ TMSB (Базовий курс тактичної медицини)



Тактична медицина (стандарт І-СТ-3)
кафедра медицини катастроф та військової медицини



Динаміка якісного складу 

НПП у 2018-2022 рр.

ЯКІСТЬ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Загальна чисельність 

працівників – 1391 особи

Науково-педагогічних 

працівників – 719 осіб

269

423

85

115

доцентів

кандидатів наук

професорів

докторів наук

Вікова характеристика викладачів:

• до 40 років – 38,8 % 

• 41-60 років – 48,6 %

• більше 60 років – 12,6 %

95 102 103 112 115

420 424 426 411 423

2018 2019 2020 2021 2022
Докторів наук Кандидатів наук

станом на 31.05.2022 р.



Служба у лавах Збройних Сил України

• Науково-педагогічні 
працівники – 7 осіб 

• Допоміжний 
персонал – 14 осіб

• Студенти – 5 осіб



Підвищення кваліфікації викладачів

Кількість викладачів, 

які підвищили педагогічну 

кваліфікацію – 247

117 – у Національному фармацевтичному університеті;

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

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

16 – в інших  вітчизняних ЗВО;

16 – у закордонних ЗВО.



Володіння іноземною (англійською) мовою 

Отримали сертифікат володіння 

англійською мовою рівня В2 та 

вище

32 особи

Мають сертифікат не нижче B2 – 256 осіб 

(80,3% викладачів, які викладають іноземним студентам)



Матеріально-технічне забезпечення 

освітнього процесу (придбано у 2021-2022 н.р.)

 Комп'ютери 47 шт. – 868 302 грн

 Ноутбуки 31 шт. – 554 187 грн.

 Телевізори 47 шт. – 643 200 грн. 

 Мультимедійні

проектори 17 шт. – 276 224 грн.

РАЗОМ – 2 341 913 грн.



Інформаційне забезпечення
ВИДАВНИЧА ДІЛЬНІСТЬ

У 2021-2022 н.р. співробітниками університету підготовлено та

видано 87 найменувань навчальної літератури, в т.ч.:

підручників – 4, у т.ч. 2 – англійською мовою; 

посібників – 83, у т.ч. 19 – англійською мовою.

Автори підручників: Бойчук Т.М., Войткевич Н.І., Денисенко О.І, Кравчук І.Ю.,

Цигикало О.В.



Зовнішній контроль якості

• У листопаді 2021 року проведено

позаплановий захід державного нагляду

(контролю) щодо дотримання вимог

законодавства у сфері вищої освіти з

питань підготовки іноземних громадян

(доручення Прем’єр-міністра України від

05.08.2021 № 1975/28/1-21)

• Негативні наслідки, що настали в

результаті порушення вимог законо-

давства, НЕ зафіксовані



ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2022
• НМТ замість ЗНО

• Зменшення к-сті осіб, які складали ЗНО/НМТ

(2021 р. – 250 тис., 2022 р. – 209 тис.) 

• Фіксований перелік предметів НМТ 

(укр.мова, математика, історія України)

• Відсутність критерію «150»

• 641 тис. учнів за кордоном

• Полегшений вступ до закордонних ЗВО 

• Орієнтація вступників на захід України



2020

Кількість заяв в розрізі спеціальностей
(відкриті конкурсні пропозиції)

2021

2460

3389

4109

1150

1875

407

546
423

190

Медицина Стоматологія Фармація

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2022
Загальна 

кількість заяв 

2022

374

78

47



ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2022

Вступники з особливо небезпечних територій

• Подано заяв – 206

• Рекомендовані до зарахування 

на місця державного 

замовлення – 26

• Зараховані на місця 

державного замовлення – 18



Рекомендовано до зарахування (бюджет)

Спеціальність
Максимальний

обсяг
Рекомендовано 
до зарахування

Медицина 225 225

Стоматологія 7 6

Фармація 10 10

Медична психологія 10 10



Рекомендовано до зарахування (бюджет)

2020 2021

143

186

225

Медицина

2022

6 6 6

5 5

10

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Стоматологія Фармація



Особливості 2022/2023 н.р.

• Початок навчального року:

- 2-6 курс – 1 вересня, вступники – 19 вересня

• Весняний семестр – 06 лютого

• Змішана форма (лекції – дистанційно, практичні – очно)

• Іноземні студенти ?!

• Навчання в умовах загрози ракетних обстрілів



Заходи по збереженню контингенту іноземців

Проведені семінари з  іноземними студентами та їхніми батьками.

Проведено низку онлайн зустрічей з представниками вищих навчальних закладів 

Грузії, Вірменії, Казахстану, Узбекистану, Румунії та Молдови з метою організації 

можливості забезпечення клінічної ротації та відпрацювання практичних навичок 

студентами на території зазначених держав. 



З метою збереження контингенту здобувачів вищої освіти БДМУ з 

числа іноземних громадян 19.08.2022 р. здійснено візит офіційної делегації

БДМУ до Сучавського університету імені Штефана чел Маре, Румунія, а 

також 23.08.2022 р. до Державного університету медицини і фармації ім. 

Ніколае Тестеміцану, Республіка Молдова. 

Під час даних зустрічей обговорено нагальні потреби та можливі

шляхи вирішення даного питання за сприянням вищезазначених ЗВО. 



• Створено новий електронний буклет 2022 англійською

мовою для іноземних громадян;

• Здійснено розповсюдження рекламних брошур;

• Оновлення чат-боту в Telegram месенджер для іноземних

абітурієнтів з інформацією про вступ та навчання в

Університеті;

• Надіслано офіційні звернення до дипломатичних установ

України за кордоном з проханням розповсюдження

інформації про навчання в БДМУ;

• З метою отримання достовірної інформації щодо

можливості онлайн навчання надіслано офіційні звернення

до Національної Медичної Ради Республіки Індія,

Посольства Індії в Україні та до Посольства України в

Республіці Індія;

• Оновлено сторінки БДМУ у соціальних мережах Instagram

та Facebook;

• Розроблено пам`ятку абітурієнту англійською мовою з

покроковим роз`ясненням особливостей дистанційного

вступу на сайті БДМУ.



Результати анкетування іноземців

Кількість On-line Off-line Відрахування
Не 

визначилися

2100
456 (21,7%) 514 (24,5%) 458

(21,8%)

672

(32%)
970 (46,2%)

360 листів-індивідуальних запитів на перетин кордону 

вже опрацьовано, понад 50 листів – опрацьовуються



Безпека освітнього процесу

• Підготовлені, облаштовані та проінспектовані

найпростіші укриття у 10 навчальних корпусах;

• Укладено 24 угоди на використання споруд

цивільного захисту;

Безумовне переривання освітнього процесу 

у разі доведення сигналу «Повітряна тривога» !

Учасники освітнього процесу повинні організовано 

прослідувати до споруд цивільного захисту і 

перебувати в них до скасування сигналу

Психологічна підтримка іноземних громадян під 

час повітряної тривоги



Укриття в навчальних корпусах

Театральна площа, 2



Укриття в навчальних корпусах

вул. О.Богомольця, 2



Укриття в навчальних корпусах

вул. О.Гузар, 2



Укриття в навчальних корпусах

вул. П.Целана, 9



Укриття в навчальних корпусах

вул. Ю.Федьковича, 15



Укриття в клінічних базах

вул. Фастівська, 2



Подяка за допомогу в організації укриттів

• Управління цивільного захисту Чернівецької обласної

військової адміністрації (Гайдай О.В.)

• Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області

(Михайлюк С.М.)

• Управління державного нагляду за дотриманням

санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби

в Чернівецькій області (Гаєвська А.О., Клімчук Н.Я.)

• Сектор ювенальної превенції Управління превентивної

діяльності ГУ Національної поліції в Чернівецькій області

(Єнакі Р.П.)

• Шведсько-український медичний центр «Angelholm»

(Васильчишин Я.М.)



Зміни у графіку складання ЄДКІ

13.09 Етап 1 для спеціальності «Стоматологія»

20-21.09
Етап 1 для спеціальності «Фармація, 

промислова фармація»

27-28.09
Етап 1 для спеціальностей «Медицина», 

«Медична психологія»

04-05.10
Етап 1 для спеціальності «Медицина» 

(іноземні здобувачі)



Критерії складання КРОКів

Назва іспиту 2022 2023

Крок 1 62,0 64,0

Крок 2 62,0 64,0

Крок 3 72,0 74,0

Англійська мова професійного 

спрямування
36,0 40,0

Крок М 56,0 58,0

Крок Б 56,0 58,0



Пріоритетні завдання 

• Безпека освітнього процесу

• Акредитація освітньої програми за спеціальностю 226 Фармація, 

промислова фармація (молодший бакалавр)

• Якісна підготовка студентів та інтернів до складання тестових 

компонентів ЄДКІ та ЛІІ «Крок» з урахуванням підвищення у 2022 та 

2023 роках 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)



ЗМІНИ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Наказ МОЗ України 

№1254 від 

22.04.2021

"Про затвердження 

Положення про 

інтернатуру та 

вторинну лікарську 

(провізорську) 

спеціалізацію"

На сьогодні порядок розподілу в інтернатуру

випускників бюджетної форми навчання визначено

наказом Міністерства охорони здоров‘я від

22.04.2021 №1254 зі змінами та доповненнями

підготовка в інтернатурі за кошти державного бюджету та

кошти фізичних та юридичних осіб передбачена за 23

спеціальностями

розподіл випускників-бюджетників на підготовку в інтернатурі

проводиться на основі рейтингу, який формується

університетом

з метою проведення розподілу в кожному університеті створено

спеціальну комісію, куди входять ректор – голова комісії,

проректори, декани, завідувачі кафедр, представники

студентського самоврядування і професійних асоціацій, а

також представники МОЗ та обласних департаментів охорони

здоров’я



7 червня в Буковинському державному медичному

університеті пройшов розподіл на підготовку в інтернатурі

випускників 2022 року спеціальності «Медицина»

 Збільшено обсяг державного замовлення

 Запроваджена підготовка в інтернатурі за спеціальністю

«Радіологія»



ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Рік Бюджет Контракт Всього

2020 88 404 492

2021 88 289 377

2022 94 326 420

Показники прийому в інтернатуру



ПРИЙОМ В ІНТЕРНАТУРУ

• Частка випускників БДМУ –

74-80 % залежно від спеціальності

• Зараховано на навчання 

7 лікарів-інтернів з особливо 

небезпечних територій 

• Спеціальності, на які зменшився попит: 

дерматовенерологія, неврологія, 

отоларингологія, загальна фармація



ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ЛІКАРІВ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

БДМУ зареєстровано провайдером безперервного професійного

розвитку медичних та фармацевтичних працівників

Скасовано обов’язковий мінімум у 50 балів БПР на 2022 рік

(Наказ «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 22 лютого

2019 року № 446» від 24.03.2022 № 520)

Знято обмеження на дистанційне навчання – лікарі можуть

підвищувати кваліфікацію дистанційно і набирати за онлайн-

навчання понад 15 балів на рік

Термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію і

сертифікатів лікаря-спеціаліста, що спливає під час воєнного

стану або протягом 60 днів після його припинення або

скасування, продовжується на один рік

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ЛІКАРІВ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ



Безперервний професійний розвиток

 В 2022 році розпочато підготовку на циклах безперервного

професійного розвитку медичних сестер при кафедрі педіатрії,

неонатології та перинатальної медицини

 За І півріччя 2022 року за програмою безперевного професійного

розвитку підготовлено 1746 лікарів:

 За бюдетні кошти – 485 лікарів

 За кошти фізичних та юридичних осіб – 1261 лікар:

- ТВ, стажування, спеціалізації – 708 лікарів

- майстер класи – 336 лікарів

- фахові школи – 76 лікарів

- фахові семінари 37 лікарів

- симуляційні тренінги(тренінги) – 104 лікаря

У 2022 році кількість бюджетних путівок збільшилась з 975 до 1185, 

на 2023 рік подана заявка на збільшення бюджетних місць до 1400



18 осіб не склало 

(20%, по Україні 

23,6%)

ЛІІ «КРОК 3. СТОМАТОЛОГІЯ» 02.11.2021

За даними аналітичної довідки Центру тестування МОЗ України 

6



9 осіб не склало 

(56,3%, по Україні 

72,2%)

ЛІІ «КРОК 3. ЗЛП» 29.06.2022 
(повторне/додаткове складання)

За даними аналітичної довідки Центру тестування МОЗ України 

2



ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

149; 6%

214; 9%

2133; 85%

Спеціалізація

Стажування

ТУ

Контингент лікарів-слухачів 

за видами підвищення кваліфікації у 2021 році



ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

 збільшення ліцензійного обсягу;

 збільшення кількості нових коротких 

циклів БПР;

щоквартальна реєстрація заходів БПР

Заявку Департаменту охорони здоров'я виконано на 100% 

На 2022-2023 рік заплановано:



ПІДГОТОВКА НПП

ЗАПЛАНОВАНО
дисертацій:

ЗАХИЩЕНО
дисертацій:

ЗАТВЕРДЖЕНО
дисертацій:

5 (2) докторських

18 (21) доктори 

філософії

2 (2) докторських

32 (6) доктори 

філософії 

3 (9) докторських

31 (15) доктори філософії 
(кандидати наук)

Примітка: у дужках показники станом на 2021 р. 



ПІДГОТОВКА НПП

ПРОВЕДЕНО: 

фахові семінари

7

ЗАХИЩЕНО:

15

ПРИСУДЖЕНО:

ступеня доктора філософії

20

Згідно ПОРЯДКУ 

проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора 

філософії Постанови КМУ

від 6 березня 2019 р. № 167

(дійсний до 31.12.2021р.)



ПІДГОТОВКА НПП

ПРОВЕДЕНО: 

публічні презентації  

18

ЗАХИЩЕНО:

9

ПРИСУДЖЕНО:
ступеня доктора філософії

7

Згідно Постанови Кабінету Міністрів 

України від 12.01.2022 р. № 44 «Порядок 

присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої 

освіти, наукової установи про присудження 

ступеня доктора філософії»

ВПЕРШЕ



ПІДГОТОВКА НПП

ЗАТВЕРДЖЕНО докторських:

1. Бербець А.М.

2. Степан В.Т.

3. Юрценюк О.С.



ПІДГОТОВКА НПП
ЗАТВЕРДЖЕНО докторів філософії (кандидатів наук):

1. Антофійчук Т.М. 

2. Барбе А.М. 

3. Бачу М.І. 

4. Білоока Ю.В. 

5. Буринюк-Глов’як Х.П. 

6. Власик Л.Й. 

7. Григор’єва П.В.

8. Гринкевич Л.Г. 

9. Гринчук А.Ф. 

10. Гринюк О.Є. 

11. Дрозда І.І. 

12. Дубик Л.В. 

13. Йосипенко В.Р. 

14. Кільмухаметова Ю.Х. 

15. Козарійчук Н.Я.

16. Коляник І.О.

17. Костюк В.В. 

18. Лазарук Т.О. 

19. Лісова К. 

20. Марараш Г.Г. 

21. Молодцов В.Є.

22. Неміш І.Л. 

23. Оліник Ю.В. 

24. Перебийніс П.П. 

25. Підмурняк О.Я. 

26. Савін В.В. 

27. Солтис О.М. 

28. Ткачук Н.П. 

29. Унгурян Т.М.

30. Черней Н.Я. 

31. Чернецька Н.В.



ПІДГОТОВКА НПП
ВСЬОГО ЗАПЛАНОВАНО І ВИКОНУЮТЬСЯ:

Перспективний план 2023 р. 2024 р. 2025 р.

Планування
докторських
докторів філософії

3
25

2
20

2
20

Апробації
докторських
докторів філософії

2
20

2
21

2
21

Захист
докторських
докторів філософії

2
21

2
20

2
20

- 5 докторських дисертацій
- 78 доктори філософії 



ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА
ТА КЛІНІЧНА ОРДИНАТУРА

докторанти

аспірантів

клінічних ординаторів 

(іноземні громадяни)

Налічує 83 суб’єктів навчання

1 (1)

72 (76)

8 (16)

Примітка: у дужках показники станом на 01.09.2021 р. 

в тому числі іноземних громадян2  (2)



ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА
ТА КЛІНІЧНА ОРДИНАТУРА

Рік
Очна денна

форма 

навчання

за державним

замовленням

Очна денна форма 

навчання

за кошти фізичних

осіб

Очна вечірня форма 

навчання

за державним

замовленням

Заочна форма навчання

2021 7 0 4 2

2022 3 12 3 3

Показники прийому в аспірантуру

ВПЕРШЕ



ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА
ТА КЛІНІЧНА ОРДИНАТУРА

Рік Очна денна форма навчання

за державним замовленням

Очна денна форма навчання

за кошти фізичних осіб

2021 1 0

2022 1 1

Показники прийому в докторантуру

ВПЕРШЕ



39 науково-дослідних робіт, 
у т.ч.: 36 ініціативних;

3 пріоритетних

Роки
Фундамен-

тальні
дослідження 

Прикладні
розробки 

Держ. наук.-
техн. 

програми

Розробки найважливіших
новітніх технологій 

(тис. грн.)

2018 - - - 340,00

2019 - - - 318,00

2020 - - - 306,00

2021 - - - 225,00

2022 - - - 280,00

НАУКОВА РОБОТА



ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР

Види публікацій КІЛЬКІСТЬ

Монографії 37 (21)

Нововведення 46 (41)

Інформаційні листи 2 (6)

Раціоналізаторські пропозиції 81 (91)



ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР

Види публікацій КІЛЬКІСТЬ

Вітчизняні  наукові роботи
Журнальні статті 660 (694)

статті Scopus/ Web of Science 16/11 (39/19)

тези та матеріали наукових заходів 1131 (1336)

Наукові роботи за кордоном:
статті 574 (641)

статті Scopus/ Web of Science 193/37 (199/ 37)

тези та матеріали наукових заходів 326 (424)



1. 
Тернопільський національний медичний університет iм. I.Я. 

Горбачевського
240

2. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 47

3. Національний фармацевтичний університет 34

4. Буковинський державний медичний університет 19

5. Полтавський державний медичний університет 15

6. Харківський національний медичний університет 15

7. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 14

8. Одеський національний медичний університет 11

9. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 9

Рейтинг медичних ВДНЗ за кількістю отриманих патентів 
(http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49&id=7268)

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49&id=7268


Місце  
 

Установа 
Кількість 

публікацій 
Кількість 
цитувань 

Індекс 
Гірша 
2022 

Індекс 
Гірша 
2021 

9 1 
Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького  

1719 14709 56 50 

11  
(-1) 

2 Донецький національний медичний університет  1492 11328 54 50 

13 
(+1) 

3 Дніпропетровська медична академія МОЗ України  509 16588 51 44 

17 4 
Національний медичний університет імені 
О.О.Богомольця  

1451 8768 43 40 

19 
(+5) 

5 Харківський національний медичний університет  1440 5607 39 33 

22 
(+5) 

6 
Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика  

979 8516 38 32 

34 
(+33) 

7 
Тернопільський національний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського  

1311 6472 29 18 

35  
(-4) 

8 
Запорізька медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України 

1448 5862 29 27 

41 
(+6) 

9 Буковинський державний медичний університет  1238 2949 27 22 

47 
(+9) 

10 
Вінницький національний медичний університет ім. 
М.І. Пирогова 

1065 3108 25 20 

 

Рейтинг вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus

http://osvita.ua/vnz/rating/86513/

http://osvita.ua/vnz/rating/86513/


Перереєстровані і включені до категорії «Б»

НАУКОВІ ЖУРНАЛИ

71

включений до наукометричної 
бази Scopus

(травень 2022 р.)
ВПЕРШЕ



РЕПОЗИТОРІЙ

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

01.08.2022р. – 18452 (↑ 2958) ел. записів
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Репозиторій “Інтелектуальні фонди БДМУ”



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

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

регіональні науково-практичні конференції та семінари

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

3

1

3

28

54

тренінгів відповідно до доручення Прем’єр-міністра
України щодо розгляду та виконання протоколу № 38
засідання Ради національної безпеки і оборони України
від 30 грудня 2021 року стосовно пункту 8.1 «Про
поширення варіанта Омікрон коронавірусу SARS – CoV-2
у світі та загрози для України»

16



СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Показники діяльності СНТ 2020-2021
н.р.

2021-2022 
н.р.

Гуртків 65 65
Студентів-гуртківців 1316 1227
Публікацій, у т.ч. подано до друку 497 438
Учасників наукових форумів 647 342
Переможців конференцій 68 27

Переможців Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт

9 20
І тур



ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ
Збільшення кількості докторантів, аспірантів на умовах угод із числа

вітчизняних та іноземних громадян.
Залучення до спільної організації та проведення наукових форумів

БДМУ із міжнародною участю іноземні медичні навчальні заклади,
фахові лікарські асоціації і товариства, закордонні медичні клінічні
установи (університетські клініки).

Збільшення обсягів досліджень в навчально-науковій лабораторії.
Проведення роботи серед співробітників університету з метою

покращення якості винахідницької та новаторської діяльності.
Завершення реєстрації профілів науковців БДМУ в БД ORCID, аналіз

рейтингових показників наприкінці 2022 року.
Залучення обдарованих студентів до наукової діяльності в

університеті та сприяння написанню ними наукових робіт з єдиної
тематики з актуальних проблем.



ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Недостатнє інформаційне заповнення профілів науковців в базах

ORCID, Scopus, ReseacherID, Google Scholar.

Залишається невисокий рівень лабораторних досліджень для

наукових робіт на базі навчально-наукової лабораторії (за умови

наявності таких методик).

Необхідність посилення практично-теоретичних знань іноземної

мови здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії на рівні В2.

Участь студентів, молодих учених, аспірантів і докторантів у

міжнародних наукових форумах та стажуваннях закордоном, конкурсах

на здобуття стипендій, премій за кращі наукові роботи.



Міжнародна діяльність 

Університет 

співпрацює з

66 

закордонними 

ЗВО та НДУ

Укладено угоди про двосторонню співпрацю 

у 2022 р.

з Університетом Сантьяго де Компостела, Іспанія щодо участі у 

програмі Erasmus+

Мандат в рамках проекту Erasmus+ з Університетом Тулуза-III 

Поля-Сабатье, Франція

Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з Асоціацією 

«Medicos del Mundo», Іспанія

Договір про співпрацю з Федерацією Handicap International, 

Франція

Меморандум взаєморозуміння між БДМУ та Університетом 

Толедо, США



Академічні мобільності та стажування із закордонними

навчальними установами

9 співробітників включені до складу 

науково-методичних комісій 

Науково-методичної ради МОН України

з Університетом Сантьяго де Компостела, Іспанія для здобувачів освіти 3

циклу навчання за фінансової підтримки Єврокомісії у рамках спільного проєкту

Erasmus+ KA107

з Університетом «Аполлонія» у м. Ясси, Румунія для професорсько-

викладацького складу з метою участі в грантовій кредитній мобільності за фінансової

підтримки Єврокомісії у рамках спільного проєкту Erasmus+ KA107

з Університетом ім. Георг Еміль Паладе, медицини, фармації, наук та

технологій у м. Таргу Муреш, Румунія для професорсько-викладацького складу та для

студентів за фінансової підтримки Єврокомісії у рамках спільного проєкту Erasmus+ KA107

з Литовським університетом наук про здоров`я у м. Каунас, Литва для

професорсько-викладацького складу з метою викладання та стажування для здобувачів

освіти упродовж осіннього семестру 2022-2023 н.р. тривалістю 3 місяці та 5 місяців

стажування українських студентів у клініці Бірмінгемського

університету, Великобританія за програмою «Twinning»



Міністерство закордонних справ Латвії організувало проект "Обмін досвідом 
щодо введення реабілітаційних програм для пацієнтів після ампутацій кінцівок 
між Національним реабілітаційним центром "Вайварі" та лікарень України".
Термін реалізації проекту 01.08.2022-30.10.2023

Мета проекту – Розвиток співпраці та обмін досвідом з українськими медичними установами, надання 

підтримки, передача досвіду у реалізації програм реабілітаційної допомоги.

Проект передбачає:

1. Обмін досвідом багатопрофільної команди Вайварі та українських партнерів щодо створення 

багатофункціональної реабілітаційної команди та її залучення у забезпеченні реабілітації 
пацієнтів після бойових поранень, ампутацій.

2. Консультації щодо створення системи реабілітації ветеранів війни за кордоном, у тому числі 
надання протезних послуг.

3. Розробка інформаційних матеріалів, організація тренінгів у медичних закладах України.

Плануються регулярні консультації on line та поїздки фахівців з обміну досвідом 

Від БДМУ  в проекті приймають участь професор Полянська О.С., Голова Буковинського товариства 

фізичної та реабілітаційної медицини та доцент Ковальчук П.Є.

Projekts “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari“” 



Налагоджена співпраця

Університетська клініка 

Шлесвіг-Гольштайн

м. Любек, (Німеччина)

Міжнародна організація 

захисту біженців



ГРАНТОВА ПОЛІТИКА

Проєкт Еразмус+ КА2 СВНЕ  SAFEMED+ -

Симуляційне навчання в медичній освіті для підвищення 

безпеки та якості обслуговування пацієнтів 

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

Мета проекту: покращення якості медичної освіти шляхом

впровадження симуляційної медицини при опануванні

клінічних навичок для подальшого покращення безпеки та

якості обслуговування пацієнтів.

Передбачає стажування за кордоном, закупівлю обладнання 

тощо.



За 2021-2022 рр.:

- Успішно пройдено моніторинговий візит Національного Еразмус+ офісу в Україні 

(20.10.2021 р.), проведено щомісячні онлайн-засідання партнерів у рамках проекту 

та очне засідання партнерів у Тернополі на базі ТНМУ, на базі Університету Катанія

(Італія), Університету Сантьяго де Компостела (Іспанія). 

- Обговорено подальші кроки щодо перегляду навчальних планів, впровадження 

курсів із підготовки до ОСКІ, навичок комунікації та ін. Пройдено тренінги з 

медичних комунікацій, взято участь в ОСКІ на базі Університету Сантьяго де 

Компостела (Іспанія). 

- Підготовлено документи для закупівлі обладнання та проведено частково 

закупівлі у Лабораторію клінічних навичок.



ГРАНТОВА ПОЛІТИКА

За Програмою студентської академічної мобільності

(SAM Ukraine)", яка є частиною програми House of

Europe, фінансується Європейським Союзом та

реалізується Британською Радою, 20.09-17.10.2021 р.

у БДМУ навчалися 12 студентів 3 курсу спеціальності

"медицина" Запорізького державного медичного

університету, 10 студентів від БДМУ навчалися у ЗДМУ.



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 2 398 574,5 грн.

- Впроваджено ініціативу групи рівних у рамках проекту (4 групи).

- Участь в онлайн тренінгах із симуляційного навчання за участі фахівців 

Литовського університету медичних наук і Центру симуляційного навчання 

лікарні Моунт Сінай, Канада (5 осіб), віртуальний навчальний тур до 

мультидисциплінарного центру медичної симуляції, тренінгів і інноваційних 

технологій Ризького університету імені Страдиня (Латвія);

- Проведено тренінг для фахівців симуляційних центрів зі створення 

клінічних сценаріїв та чек-листів (27-28 січня 2022 р., м. Києв); 

- Участь у тренінгах «Стратегічний розвиток ЗВО» і «Проєктний менеджмент» 

(32 особи), проєктному семінарі «Розбудова потенціалу та синергії ЗВО» (7 

осіб), семінарі «Школа ректорів» для посилення управлінських навиків

керівників (2 особи);

- За підтримки проекту та за участі співробітників БДМУ розроблено курси 

«Людяність й емпатія в роботі медика» і «Комунікація в медицині».



ГРАНТОВА ПОЛІТИКА

У 2022 році подано ще 12 грантових заявок: 4 заявки – за програмою

Horizon Europe, 8 – за програмою Erasmus+. Наразі очікуємо відповіді

Єврокомісії щодо фінансування.

Виграно проект “Віртуальний

пацієнт” із Університетом

Аугсбург, Німеччина.

Проект буде впроваджений на

6-му курсі спеціальності

“Медицина”, тривалість 6 міс.

HIVE “HEI Innovation for Knowledge

Intensive Entrepreneurship” -

Інновації ЗВО для підтримки 

розвитку підприємництва.

Проект вересень-грудень 2022 р., 

впровадження курсів щодо 

підприємництва та start-up. 



БІБЛІОТЕКА
КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ОБЛІК ФОНДУ

Загальний книжковий фонд бібліотеки 
складає понад 428 тис. примірників.

Упродовж звітного навчального року було 
закуплено :

2 412 примірників літератури
(у т.ч. 768 примірників англомовної)

на суму 1 млн. 125 тис. 486 грн.



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»

371392 записів



БІБЛІОТЕКА
ІНФОРМАЦІЙНІ  РЕСУРСИ

Організовано безкоштовний доступ до:

- медичних ресурсів EBSCO;

- наукометричної бази даних SCOPUS та  

повнотекстової бази даних SienceDirect від компанії 

ELSEVIER;

- наукометричної бази даних Web of Science від компанії 

Clarivate Analytics.



БІБЛІОТЕКА
ДОДАТКОВІ  ІНФОРМАЦІЙНІ  РЕСУРСИ

Інформаційна підтримка медичній спільноті 
України в умовах розв’язаної РФ війни:

надано безкоштовний доступ до електронних 
платформ наукової інформації :

• MedOne від Thieme

• Hinari від Wolters Kluwer

• ClinicalKey, Complete Anatomy та Osmosis
від Elsevier

• AccessMedicine, AccessSurgery,
AccessEmergencyMedicine від McGraw-Hill



ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Лікувально-консультативна робота 

здійснюється на 31 клінічній кафедрі

55 професорів, 77 докторів наук, 

171 доцент та 248 кандидатів наук:

вища лікарська категорія – 245 (65,2%)

перша лікарська категорія – 34 (9,04%)

друга лікарська категорія – 35 (9,3%)



ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

53 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 та проф.патологія»

Проф. Кузняк Н.Б. – «Стоматологія»

19 співробітників БДМУ мають звання
«Заслужений лікар України»



ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

2021 2020
Всього консультацій 102301 83882

Курація хворих 8722 3558

Проведено інвазивних маніпуляцій, 
діагностичних досліджень

4867 4585

Операційні втручання 4660 4313

Прийнято пологів 86 63

Основні показники лікувальної діяльності



ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

2021 2020

ПАЦ 28 17

Цикли ТУ 265 229

Спеціалізація 44 22

Направлено справ в ЦАК
на присвоєння/підтвердження 
лікарської кваліфікаційної категорії

49 41

Підвищення кваліфікації співробітників БДМУ



Сумісництво співробітників

118 співробітників клінічних кафедр 

внесені до реєстру лікарів НСЗУ

Співробітники 
клінічних кафедр

Державні установи 

(лікарні)

Приватні 

мед.заклади

376 118 
(31,4%)

20
(5,32%)



COVID - 19
Залучення фахівців університету БДМУ:
- для консультативної допомоги пацієнтам з підозрою та підтвердженим 

діагнозом COVID-19 в опорних лікарнях першої лінії: КНП «Центральна 

міська клінічна лікарня» та ОКНП «Чернівецька обласна клінічна 

лікарня» під час епідеміологічної ситуації на COVID-19;

- у роботі виїзних бригад 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;

- 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 

28.02.2022р.)



ВАКЦИНАЦІЯ

Проведена вакцинація співробітників університету:

- Повністю вакцинувалися і мають копії сертифікатів про

вакцинацію – 98,9% з фактично працюючих співробітників БДМУ

- З професорсько-викладацького складу - 99,51%

- Із загальної кількості студентів очного                                 

навчання – 87,89%

- Лікарі-інтерни – 93,37%

- Аспіранти – 98,33%



ВАКЦИНАЦІЯ

Третю бустерну дозу вакцини на базі   навчально-тренінгового центру симуляційної

медицини отримало 86  співробітників університету

Надзвичайно актуальним є продовження введення бустерної дози 

співробітникам та студентам університету !

Поточна статистика по коронавірусу станом на 26.08.2022 року по Чернівецькій області за даними Мінфіну 

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/


Робота Центрів університету
2020        2021Проведено  операційних втручань

Ендоурологі ї та л ітотрипсі ї 1122 1094

Ендоскопічної  х ірургі ї 170 186

Нейротрофічних,  термічних уражень та 
дермопластики 118 127

Гнійних ран та х ірургічних ускладнень 
цукрового д іабету 458

Пластичної  реконструктивної  та 
естетичної  х ірургі ї 126 140

Травматологі ї ,  ендопротезування
патологі ї  суглобів  та хребта 116 106



Робота Центрів університету
2020       2021Проведено  операційних втручань

Малоінвазивної х ірургі ї та г інекологі ї 330 269

Ендоскопічної  урологі і 26 40

Кабінет ультразвукової діагностики (малоінвазивні
втручання)

39 76

Навчально -лікувальний центр  
«Університетська клініка» 2021

Проконсультовано та проліковано 800

Надано стоматологічних послуг 746

Отримано надходжень на суму (грн) 231797



МЕДИЧНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР БДМУ

 За 2021 рік проконсультовано – 4185 осіб

За січень-липень 2022 року – 4417 осіб

 Запущено оновлений функціонал 

телемедичних консультацій через сервіс 

Helsi.me

На платформі працює 235 співробітників 

БДМУ



МЕДИЧНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР БДМУ

На виконання Постанови КМУ від 16.02.2022 року № 126   

БДМУ приєднаний до Електронної системи охорони здоров’я 

(13.06.2022р.)

Створені 3 місця надання медичних послуг
- Кафедра стоматології дитячого віку (Симуляційний центр –

Чернівці, вул. Руська, 87) 

- Кафедра ортопедичної стоматології (Чернівці, вул. Марка Вовчка, 2)

- Навчально-лікувальний центр «Університетська клініка» (Чернівці, 

вул. Руська, 87)

Створено 4 профілі співробітників Навчально-лікувального центру 

«Університетська клініка»

https://reform.helsi.me/msp/department/e9298e77-35b8-4444-92bf-244a75a89898


ДИСТАНЦІЙНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПСИХОЛОГАМИ ТА ЛІКАРЯМИ
 З 8 березня 2022 р. співробітники БДМУ активно беруть 

участь у прийомі дзвінків і проведенні телефонних 

консультацій лікарями та психологами 

на гарячій лінії МОЗ України 0800602019 

(26 співробітників БДМУ), проводяться нічні/цілодобові 

консультації психологами 

 Командою БДМУ створено сервіс віддалених 

консультацій DoctorOnlineUA, на платформі якого 

психологи та лікарі безоплатно консультують онлайн. 

 За період із 10.03.2022 р. проведено 1450 консультацій. 

 Сервіс працює через чат-бот телеграму 

(https://t.me/DoctorOnlineUABot), 

messenger Facebook (http://m.me/DoctorsOnlineBSMU), 

сайт (https://doctoronline.bsmu.edu.ua/)

https://t.me/DoctorOnlineUABot
https://t.me/DoctorOnlineUABot
http://m.me/DoctorsOnlineBSMU
https://doctoronline.bsmu.edu.ua/


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ

За 2021 рік виконано 2645 лабораторних досліджень для 

науковців кафедр БДМУ та 8954 – для пересічних громадян.

Зокрема для пересічних громадян виконано:

7703 — біохімічні дослідження;

1166 — клінічних дослідження;

36 — імуногістохімічних дослідження;

49 — гістологічних дослідження.

Поступлення від виконаних досліджень для пересічних 

громадян склали 500 898,00 грн.



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ

Підписано договір про надання послуг з ТОВ «ЛІСОД БУКОВИНА» 

щодо проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків (07.2022р.)

Отримано благодійну допомогу (реагенти, витратні матеріали) від 

Філії Асоціації «Medicus del Mundo» в Україні на суму 163 746, 36 грн. 

для виконання лабораторних досліджень (04.2022р.)

За I-е півріччя 2022 року

- на замовлення пересічних громадян виконано: 3699 біохімічних,

345 імунохімічних, 1999 клінічних, 36 гістологічних, 84 імуно-

гістохімічних , 92 ПЛР досліджень

Для вимушено-переміщених осіб та ЗСУ виконано 545

біохімічних, 205 клінічних досліджень.

Сума надходжень за звітний період становить 245 664,40 грн. 



Консультативна допомога біженцям

У зв’язку із введенням воєнного стану на території України та 

великою кількістю осіб, які вимушені покинути місця постійного 

проживання у зв’язку з військовою агресією російської федерації 

з метою недопущення погіршення санітарно-епідемічної ситуації 

на території України, співробітниками клінічних кафедр БДМУ 

надавалась консультативна допомога біженцям та внутрішньо 

переміщеним особам у медичному пункті гуртожитку № 4 БДМУ 

(травень-червень)



СПІВПРАЦЯ З БЛАГОДІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ТА СПІВПРАЦЮ

між Буковинським державним медичним університетом та 

Асоціацією «Medicos del Mundo» (MdM Іспанія)

передбачає надання гуманітарної допомоги на різних  рівнях 

системи охорони здоров’я, а також медичної допомоги 

населенню, що постраждало від військових дій в Україні

Сторони співпрацюють задля покращення якості охорони

здоров’я доступу до медичних послуг (консультативна

допомога), безоплатних лікарських препаратів і забезпечення

психологічною підтримкою населення, яке безпосередньо

постраждало від військових дій.



СПІВПРАЦЯ З ЧЕРВОНИМ ХРЕСТОМ

• В якості гуманітарної допомоги отримано медикаменти для

формування аптечок колективних та забезпечення ними

захисних споруд цивільного захисту БДМУ

• Червоний хрест (Україна, Данія, Румунія)



ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ
• Станом на сьогоднішній день між БДМУ та закладами практичної охорони 

здоров’я обласного підпорядкування (13 комунальних підприємств) 

укладено договори оренди, по виплаті комунальних послуг та співпраці.

• Ведеться робота щодо збільшення площ/кількості клінічних баз в закладах 

практичної охорони здоров’я міського підпорядкування (підписання 

договорів про співпрацю): 

- КНП «Міська поліклініка № 1»

- КНП «Міська поліклініка № 2»

та 

- Шведсько-Українським медичним центром «ANGELHOLM»

- Окружним госпіталем невідкладної допомоги м. Сучава (County Hospital of 

Emergency «Saint John the New»

- Реабілітаційни центр Реут (Reuth Rehabilitation Сenter, Ізраіль)



ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ

1. Реєстрація науково-педагогічних працівників вищої 

(післядипломної) освіти у Реєстрі медичних працівників 

центральної бази даних ЕСОЗ.

2. Розширення співпраці університету з практичною охороною 

здоров’я у сфері надання медичної та консультативної 

допомоги військовослужбовцям, біженцям та внутрішньо 

переміщеним особам на період воєнного часу.

3. Придбання програмного забезпечення для реєстрації пацієнтів, 

видачі результатів лабораторних досліджень та обліку 

розхідних матеріалів, а також для дослідження поліморфізму 

генів методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі 

реального часу.



ВИХОВНА РОБОТА
Серед основних завдань закладу вищої освіти (Закон України 
«Про вищу освіту», розділ VI,  заклади вищої освіти. Стаття 
26. Основні завдання закладу вищої освіти, пункт 4) є 
формування особистості шляхом патріотичного, правового, 
екологічного виховання, утвердження в учасників 
освітнього процесу моральних цінностей, соціальної 
активності, громадянської позиції та відповідальності, 
здорового способу життя, вміння вільно мислити та 
самоорганізовуватися в сучасних умовах.



Інститут кураторства

Створено електронну систему планування та 

звітності кураторів:

• сайт інституту кураторства;

• електронні ресурси для ефективного документообігу;

• доступ до нормативно-правової бази;

• можливість моніторингу роботу інституту 

кураторства;

• простір для творчих ідей та спільної роботи 

кураторів.



Інститут кураторства

Обов’язки кураторів виконували 275  викладачів



Інститут кураторства

Перші кураторські години. Знайомство зі студентами



Робота з іноземними студентами
Робота кураторів зі студентами-іноземними 

громадянами:

- психологічна підтримка; 

- організація навчального процесу в умовах 

воєнного стану;

- постійна комунікація;

- кураторські години;

- підготовка до складання державних випускних 

іспитів;

- тематичні онлайн-заходи з нагоди пам'ятних дат;



Військово-патріотичне виховання

Військова підготовка та прийняття присяги

на вірність українському народові

студентами БДМУ



Військово-патріотичне виховання
Військово-спортивні змагання з нагоди Дня захисників та захисниць України.

Військово-спортивні змагання з нагоди Дня Збройних Сил України.



Національно-патріотичне виховання
День Єдності

День Української державності День Українського Прапора

День Вишиванки



ВОЛОНТЕРСТВО



ВОЛОНТЕРСТВО. ВОЄННИЙ ЧАС

• Робота на локаціях з плетіння маскувальних сіток та кікімор.

• Організація локації по плетінню маскувальних костюмів та сіток.

• Робота у гуманітарних штабах міст та областей.

• Робота на складах сортування та ідентифікації лікарських засобів.

• Робота з вимушеними переселенцями, які проживають в гуртожитках БДМУ, організація 

їхнього побуту та комфортного проживання.

• Допомога в адаптації дітей біженців.

• Проведення тематичних заходів (артерапії, психологічних тренінгів, музичних зустрічей, 

екологічних уроків, екскурсій, благочинних акції) для дітей тимчасових переселенців, які 

проживають у гуртожитках БДМУ

• Допомога по догляду за дітьми-сиротами у будинку немовляти та у «Місті Добра» (лікарі-

інтерни педіатричного профілю, викладачі та студенти).

• Робота за кордоном (збір коштів на закупівлю ЛЗ та військової амуніції для ЗСУ,

перекладацька діяльність та супровід біженців з України, волонтерська діяльність по

перевезенню автомобілів для ЗСУ).

• Виготовлення ранозагоювальних мазей та антисептичних розчинів для ЗСУ.

• Збір, виготовлення та відправка трав’яних чаїв для ЗСУ.



ВОЛОНТЕРСТВО. ВОЄННИЙ ЧАС



ВОЛОНТЕРСТВО. ВОЄННИЙ ЧАС

Університетом 

одержана благодійна 

(гуманітарна) допомога 

на загальну суму 

1 млн 271 тис грн



Плетіння маскувальних сіток та костюмів

ВОЛОНТЕРСТВО.



Допомога ВПО

• 2-3 місяці – 250 осіб; 

• 1-2 місяці – 250 осіб;

• 1 тиждень-1 місяць – 600 осіб;

• 1 день-1 тиждень – 1080 осіб.

У лютому-серпня 2022 року в гуртожитках БДМУ послуги 

з поселення було надано 2729 внутрішньо-переміщеним 

особам.

Наразі проживає майже 370 осіб. 

В окремі періоди одночасно проживало – більше 1300 ВПО.



СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ



Інформаційна підтримка

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ



Підписано угоду 

між адміністрацією 

та Студентською радою 

щодо забезпечення 

належних умов діяльності

студентського 

самоврядування
(21 грудня 2021 року)

Співпраця зі студентським самоврядуванням



Медико-психологічний центр

Консультативна, психокорекційна та 
групова робота 2021-2022 н. р.

• Індивідуальні консультації - 452 звернень студентів,

співробітників та їхніх дітей.

• Вебінари щодо протидії булінгу, насильству - 5

• Тренінги для студентів, слухачів школи молодого

викладача зі стресостійкості - 8.

• Проєкт «Школа лідерів» – 3.

• Участь в організації та проведенні анкетування

студентів БДМУ (6 опитувань).



Медико-психологічний центр

XVІ Психологічний інтенсив БДМУ

• Психологічна допомога під час кризи.
• Робота з генограмою.
• Психодраматичний наратив.
• Стрес: робота з тілом (майстер-клас).
• Невизначеність: загроза чи можливість? (дискусія)
• Техніки «Позитивної психології» (майстер-клас)



Медико-психологічний центр

Волонтерська діяльність

• допомога внутрішньо переселеним особам, понад 500 

звернень;

• робота на волонтерських засадах спільно з українськими 

та міжнародними гуманітарними організаціями;

• робота на гарячій телефонній лінії МОЗ Украіни з 

13.06.2022р. за підтримки Handicap International та 

Української психосоціальної організації забезпечено 

щоденне  чергування психолога у нічний час; 

• спільно з асоціацією психологів ЗВО України створено 

постійно діючий майданчик для психологічної допомоги 

студентам;

• консультативна робота з пораненими 

військовослужбовцями;

• участь в роботі мобільних груп морально-психологічного 

забезпечення військовослужбовців ЗСУ. 



Медико-психологічний центр



СПОРТИВНЕ ВИХОВАННЯ 

Проведено:15 військово-патріотичних заходів

на базі БДМУ

Учасники спортивного клубу взяли участь у 10 

міжнародних та всеукраїнських змаганнях

(здобуто 2 золотих, 6 срібних та 2 бронзові

медалі.

Учасники спортивного клубу взяли участь у 8 

заходах міста та області (здобуто 5 золотих, 47 

срібних і 2 бронзові медалі)

Всього за звітний період в університеті було

проведено - 17 спортивних заходів, в яких

взяли участь 375 студентів.

8 заход



СПОРТКЛУБ 

Проведено 17 спортивних заходів в БДМУ
8 заход



Мистецькі здобутки

• Міжнародний багатожанровий

фестиваль- конкурс «Тримай мить»

Кам’янець-Подільський: I місця номінація

«Вокал» та «Хореографія»; II місце у

номінації «Вокал».

• Народний аматорський ансамбль пісні та

танцю «Трембіта» і Студентський

народний аматорський театр –

підтвердили своє звання «народний».



Мистецькі заходи

• Випускна царемонія

• День працівників освіти

• День медичних працівників

• День Студентів

• Новорічні вітання

• День Матері

• Участь у відзначенні Дня 

міста Чернівці



ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Власні надходження

(спеціальний фонд)

84 %

Кошторис на 2022 рік – 423,8 млн. грн

Асигнування з Держбюджету

(загальний фонд)

68 млн. 403 тис. грн

355 млн. 428 тис. грн

16 %



ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2018 2019

м
л

н.
 г

р
н

2017

237,8

Динаміка кошторису університету в 2017-2022 рр.

- загальний фонд

- спеціальний фонд

278,5
289,8

363,7

2020 2021 

449,2 423,8

2022



ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виконання кошторису на 2022 рік
(із врахуванням залишку коштів) 

2301070

Показник План Факт %

Загальний фонд 67 079 900 46 639 600 69,5

Спец.фонд, в т.ч. 354 807 900 392 009 600 110,5

- плата за навчання 322 372 500 379 864 300 117,8

- плата за гуртожитки 32 215 400 12 051 300 37,4

- плата за оренду майна 220 000 94 000 42,7

Станом на 20.08.2022



СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ у 2021-2022 н.р.

0,12

0,16

0,39

0,44

0,52

1,40

1,41

2,21

17,3

29,8

279,7

Плата за оренду

Гранти

Військова підготовка

Депозити

Клініка

Клінічні дослідження

Аспірантура, клін.орд-ра

Післядипломна освіта

Плата за гуртожиток

Плата за навчання (вітч.студенти)

Плата за навчання (іноземці)

млн. грн



ПРИДБАННЯ у 2021-2022 н.р.

З початку року придбано предметів, матеріалів, обладнання

та інвентарю на загальну суму 12 412 954,64 грн, в т.ч.:
•Навчальне обладнання 2 975 887,16 грн

•Лабораторне обладнання 3 291 729,63 грн

•Господарське обладнання 1 211 672,30 грн

•Інше обладнання 59 446,50 грн

•Меблі 1 391 637,00 грн

•Канцелярські товари 309 842,83 грн

•Запчастини та комплектуючі 162 416,00 грн

•Господарські та будівельні матеріали 1 148 439,76 грн

•Хімреактиви та медикаменти 369 269,26 грн

•Паливно-мастильні матеріали 348 128,20 грн

•Література                                                 1 125 486,00 грн

•Інше 19 000,00 грн



ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

12768

16555

19870

23755 22800

2018 2019 2020 2021 2022

Середня заробітна плата 

науково-педагогічних 

працівників, грн



ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

6852
8026

8861

11040

9212

2018 2019 2020 2021 2022

Середня заробітна плата 

співробітників, грн



РЕМОНТНІ РОБОТИ

Проведено поточний ремонт 

у 4 навчальних корпусах та 2 гуртожитках;

Відремонтовано 3 навчальних аудиторії;

Відремонтовано 1 лекційну залу;  

Відремонтовано покрівель загальною 

площею площею 420 м.кв.;

Замінено 4 вікна на енергозберігаючі.



РЕМОНТНІ РОБОТИ

• навчальний корпус по вул. Богомольця, 2

• навчальний корпус по пл. Театральній, 2

• навчальний корпус по вул. Федьковича,16

• гуртожиток №1 по вул. Заньковецької,11

• гуртожиток №3 по вул. Чорноморській,13

• кафедра гістології, цитології та ембріології; 

• кафедра хірургії;   



Вартість ремонтних робіт по поточному 

ремонту (виконані підрядниками)

Навчальні корпуси 284 700,0

Гуртожитки 407 400,0

РАЗОМ: 692 100,0



Перелік робіт які виконано власними силами

Навчальні корпуси, м.кв Гуртожитки, м.кв

стіни 2150,0 1010,0

стелі 475,0 110,0

підлоги 252,0 170,0

сходові клітини - 210,0

двері - 180,0

огорожі - 100,0

Разом: 2877,0 1780,0

ВСЬОГО: 4657,0 м.кв.



Додержання умов Колективного договору

• Умови Колективного договору виконані в повному обсязі

• Звіт в.о. ректора про діяльність університету та додержання 

умов Колективного договору заслуховувався у грудні 2021 року



Рейтинг серед 

медичних ЗВО

Національний 

рейтинг ЗВО
ЗВО

1 20 ТНМУ ім. I.Я. Горбачевського

2 22 ВНМУ ім. М.І. Пирогова

3 24 НМУ ім. О.О. Богомольця

4 25 ХНМУ

5 27 ЛНМУ ім. Д. Галицького

6 34 БДМУ

7 64 ДДМУ

8 65 ДонНМУ

9 69 ІФНМУ

10 74 ЗДМУ

Рейтинг «ТОП 200 Україна» 2022



Консолідований рейтинг 2022
Рейтинг серед 

медичних ЗВО

Національний 

рейтинг ЗВО
ЗВО

1 6 ЛНМУ ім. Д. Галицького

2 9 НМУ ім. О.О. Богомольця

3 10 ХНМУ

4 13 ТНМУ ім. I.Я. Горбачевського

5 16 ДонНМУ

6 18 ВНМУ ім. М.І. Пирогова

7 19 БДМУ

8 21 ДДМУ

9 31 НФаУ

10 33 ІФНМУ



Щиро вдячна колективу 

за проведену роботу!

Вітаю 

з новим навчальним роком!


