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КОНТИНГЕНТ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

► Екстрена евакуація іноземних студентів;

► Зміни у законодавстві окремих країн щодо вимог 

до вищої медичної освіти в Україні;

► Невпевненість у вступі чи продовженні навчання 

в країні, в якій триває війна;

► Ускладнене транспортне сполучення з Україною;

► Виїзд за кордон вітчизняних здобувачів освіти; 

► Посилення мотивації випускників шкіл 

до вступу до закордонних ЗВО.



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.



Візити офіційної делегації БДМУ до Сучавського університету імені

Штефана чел Маре (Румунія) та Державного університету медицини і

фармації ім. Ніколае Тестеміцану (Республіка Молдова).

Заходи по збереженню контингенту іноземців
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Контингент студентів-іноземців

у т.ч. 264
випускника



Динаміка контингенту іноземних студентів 

медичних факультетів № 3 та № 4
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- станом на 31 серпня - станом на 01 грудня



ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

• Радикальні зміни Умов прийому

• НМТ замість ЗНО

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

• 641 тис. учнів за кордоном

• Полегшений вступ до закордонних ЗВО

• Багато місць та жорстка конкуренція

• Тривалість – 3 місяці 



2020

Кількість заяв в розрізі спеціальностей
(відкриті конкурсні пропозиції)

2021

2460

3389

4114

1150

1875

407
546 423
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Медицина Стоматологія Фармація

ПОДАНО ЗАЯВ

Загальна 
кількість

2022



ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ - 2022

Спеціальність Місць Рекомендовано Зараховано

МЕДИЦИНА 225 225 195

СТОМАТОЛОГІЯ 7 6 5

ФАРМАЦІЯ 10 10 10

МЕД.ПСИХОЛОГІЯ 10 10 9

РАЗОМ 252 251 219



ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ у 2019-2022 рр.
(зараховано)

Спеціальність 2019 2020 2021 2022

МЕДИЦИНА 196 135 168 195

СТОМАТОЛОГІЯ 4 5 4 5

ФАРМАЦІЯ 5 3 4 10

МЕД.ПСИХОЛОГІЯ 0 0 0 9

Всього 205 143 176 219



585
512

428
548

ЗАРАХУВАННЯ ЗА КОНТРАКТОМ у 2019-2022 рр.

2019 2020 2021 2022



ВСЬОГО ЗАРАХОВАНО у 2019-2022 рр.
(вітчизняних громадян)

2019 2020 2021 2022

790
655 604

767



НАБІР НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

9 співробітників включені до складу 

науково-методичних комісій 

Науково-методичної ради МОН України

- У 2022 році підписано угоди щодо забезпечення набору на навчання

громадян з наступних країн: Республіки Індія, Алжирської Народної

Демократичної Республіки, Федеративної Республіки Нігерія, Королівства

Марокко, Республіки Кенія, Великобританії, Ірландії;

- Підготовлено та розповсюджено промоційні відеоролики про навчання іноземних

здобувачів освіти в БДМУ;

- Створено новий електронний буклет 2022 англійською мовою для іноземних

громадян;



9 співробітників включені до складу 

науково-методичних комісій 

Науково-методичної ради МОН України

- Опубліковано пам`ятку абітурієнту англійською мовою з покроковим роз`ясненням

дистанційного вступу на сайті БДМУ; оновлено інформацію на сайті відділу міжнародних

зв’язків;

- Здійснено розповсюдження рекламних брошур;

- Надіслано офіційні звернення до дипломатичних установ України за кордоном з проханням

розповсюдження інформації стосовно можливості он-лайн навчання та переваги здобуття

освіти в БДМУ;

- Надіслано офіційні звернення до дипломатичних установ України за кордоном з проханням

розповсюдження інформації стосовно можливості он-лайн навчання та переваги здобуття

освіти в БДМУ; організовано цикл вебінарів та онлайн-лекцій викладачами БДМУ,

спрямованих на промоцію освіти серед іноземних громадян; проведено низку вебінарів з

абітурієнтами та їхніми батьками з метою популяризації здобуття освіти в БДМУ.

- Оновлено інформаційне наповнення англомовного веб-

сайту, створеного відділом міжнародних зв’язків для

проведення рекламно-агітаційної кампанії університету по

залученню іноземних громадян на навчання;

НАБІР НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН



9 співробітників включені до складу 

науково-методичних комісій 

Науково-методичної ради МОН України

У весняному семестрі 2022 року:

- видано 143 запрошення;

- 112 іноземців відкрили візи в Україну;

- після 24 лютого 2022 р. всі

авіарейси в Україну були

скасовані;

- встигли прибути і зараховані

на навчання 82 іноземних

громадянина.

НАБІР НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН



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%



1727 1841 2077 2416
1023

3974 3938 3630 3334

3226

2018 2019 2020 2021 2022

Іноземці Вітчизняні

5701

ДИНАМІКА КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

у 2018-2022 рр.

5779 5707 5750

4249

*

*- станом на 01.12.2022 р.



Контингент осіб, які навчаються у БДМУ

7427 осіб

МФ №1

892

МФ №2

837

МФ №3

699

МФ №4

402

СФ

294

ФФ

763

Коледж

362

Інститут 

післядипломної освіти

3098

Відділ докторантури 

та аспірантури

80

Інтерни

818

Лікарі

2261

Аспі-

ранти
71

Докто-

ранти
3

Клін.орд.

6

Прові-

зори
19

Додипломний етап (студенти) – 4249 Післядипломний етап – 3178

Станом на 01.12.2022 р.



Динаміка якісного складу 

НПП у 2018-2022 рр.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Загальна чисельність 

працівників – 1284 особи

Науково-педагогічних 

працівників – 647 осіб

259

416

81

107

доцентів

кандидатів наук

професорів

докторів наук

Вікова характеристика викладачів:

• до 40 років – 38,8 % 

• 41-60 років – 49,1 %

• більше 60 років – 12,1 %

95 102 103 112 107

420 424 426 411 416

2018 2019 2020 2021 2022
Докторів наук Кандидатів наук

- 5

- 2

- 3

+ 5

- 111

- 58



Служба у лавах Збройних Сил України

• Науково-педагогічні 
працівники – 7 осіб 

• Допоміжний 
персонал – 15 осіб

• Студенти – 6 осіб

• Інтерни – 1 особа



Підвищення кваліфікації викладачів

Кількість викладачів, 

які підвищили педагогічну 

кваліфікацію – 242

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

47 – у Національному фармацевтичному університеті;

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

3 – у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича;

7 – у інших ЗВО України;

7 – у закордонних ЗВО.



ВИДАВНИЧА ДІЛЬНІСТЬ

У 2022 році співробітниками університету

підготовлено та видано 69 найменувань навчальної

літератури, в т.ч.:

підручники – 2; 

посібників – 67, 

у т.ч. 14 – англ.мовою.

доц. Тимофієва М.П.проф. Москалюк В.Д.



4 – НС «доктор філософії»

5 - ОС «магістр»

2 - ОС «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, ОПС – освітньо-професійний ступінь 

У 2022 році

акредитована умовно

освітня програма 

«Фармація»

(молодший 

бакалавр)



Сервер дистанційного 

навчання

Електронний журнал 

успішності

Корпоративна 

електронна пошта

EZ

Освітній процес в умовах воєнного стану

Воєнний

стан



• 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

Освітній процес в умовах воєнного стану



Етап 1 ЄДКІ (не склали)

Крок 1. Медицина
42 особи (12,4 %)

Крок 1. Фармація 

(денна форма)

4 особи (7,3 %)

Крок 1. Стоматологія
4 особи (8,5 %)

Крок 1. Фармація 

(заочна форма)

49 осіб (52,1 %)

У всіх випадках частка здобувачів БДМУ, які не склали іспит «Крок 1», 

не перевищує середній показник по країні



Рейтингове місце за результатами складання ЄДКІ

Іспит 2021 2022

Крок 1. Медицина 10 10

Крок 1. Стоматологія 5 5

Крок 1. Фармація (денна форма) 1 2

Крок 1. Фармація (заочна форма) 3 2



Етап 2 ЄДКІ

Постанова 

КМУ № 316

від 19.03.2022

"Деякі питання атестації

здобувачів ступеня вищої

освіти на другому 

(магістерському) рівні за 

спеціальностями галузі

знань 22 “Охорона

здоров’я” в умовах

воєнного стану"

1. Установити, що у 2021/22 навчальному році

атестація здобувачів ступеня вищої освіти на другому

(магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань

22 “Охорона здоров’я” здійснюється таким чином:

…

другий етап єдиного державного кваліфікаційного

іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти, які

випускаються у 2022 році, не проводиться;

основною формою атестації здобувачів ступеня

вищої освіти, які випускаються у 2022 році, є

комплексний практично-орієнтований кваліфікацій-

ний іспит, проведення якого в очному та/або

дистанційному форматі забезпечують заклади вищої

освіти.



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.



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

Зміна критеріїв складання КРОКів



ЄДКІ для фахових молодших бакалаврів

Постанова 

КМУ № 497

від 19.05.2021

"Про атестацію 

здобувачів ступеня 

фахової передвищої

освіти та ступенів вищої 

освіти на першому 

(бакалаврському) та 

другому (магістерському) 

рівнях у формі єдиного 

державного 

кваліфікаційного іспиту"

Єдиний державний кваліфікаційний іспит для

здобувачів фахової передвищої освіти зі

спеціальностей «Медсестринство» та «Фармація,

промислова фармація».

У 2023 році Центром тестування буде проведено

апробацію ЄДКІ для здобувачів фахової передвищої

освіти.

Дата Назва іспиту

01-02.06.2023
ЄДКІ для здобувачів ступеня фахової 

передвищої освіти за спеціальністю

«Фармація, промислова фармація»

07.06.2023

ЄДКІ для здобувачів ступеня фахової

передвищої освіти за спеціальністю

«Медсестринство»



Симуляційний центр

Тренінги TCCC
(Курс тактичної

медицини) 

Тренінги BLS
& Stop the Bleeding

(Базова підтримка життя
та зупинка кровотеч)

Об’єктивний
структурований 
клінічний іспит

Конференція 
«Медична симуляція»

COSMIT



Курс тактичної медицини (TCCC)

Всього
пройшли курс -

2529

Військові
- 1819

Поліція  
- 420

Цивільні 
- 290



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



ОСКІ – 1 (пілотний)

4 курс спеціальності «Медицина»

(травень 2022 року)



Конференція з міжнародною участю

МЕДИЧНА СИМУЛЯЦІЯ – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

Кількість тез - 193



Пріоритетні завдання 
• Акредитація освітньої програми за спеціальністю 226 Фармація, 

промислова фармація (молодший бакалавр)

• Якісна підготовка студентів та інтернів до складання тестових 

компонентів ЄДКІ та ЛІІ «Крок» з урахуванням підвищення у 

2023 році мінімального критерію «склав»

• Підготовка організаційних, методичних, ресурсних матеріалів, технічної 

бази для проведення ОСКІ для спеціальностей 

«Медицина» та «Стоматологія» 

• Ліцензування підготовки фахових молодших бакалаврів за 

спеціальністю 221 Стоматологія на основі базової середньої освіти

• Підготовка фахових молодших бакалаврів спеціальностей 

«Медсетринство» та «Фармація, промислова фармація» до ЄДКІ

• Підготовка до вступної кампанії 2023 року.



Профорієнтаційна робота

• Оновлено наочні матеріали: буклет та
презентацію для профорієнтаційної
роботи.

• Проведено День відкритих дверей
(08.12.2022р.).

• Відзнято презентаційні відеоролики
про БДМУ.

• Проводиться підготовка до ЗНО/НМТ
(очно-дистанційний формат) з хімії та
біології для слухачів України (Чернівці,
Житомир, Миколаїв, тощо).
(відповідальний проф. Віталій ЧОРНОУС)



Профорієнтаційна робота
Проведено цикл онлайн-лекції у рамках онлайн-
школи БДМУ «Майбутній абітурієнт»:
• «Сучасна українська мова», відповідальні -

Андрієць В.І., Никифорук Т.М. 
• «Хімія для абітурієнтів», відповідальний -

Чорноус В.О. 
• «Історія України», відповідальна - Леонтій Т.О. 
• «Підлітки сьогодення: комунікація, 

самостійність, пошук покликання», 
відповідальні - Осипенко В.А та Тимофієва М.П.

• «Ментальне здоров'я - твоя супер сила», 
відповідальні - Сумарюк Б.М., Герасим'юк І.Г. 

• «Паразитарні захворювання у людей»
відповідальна - Кривчанська М.І. 



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»



Наказ МОЗ України 

№1254 від 

22.06.2021

"Про затвердження

Положення про 

інтернатуру та 

вторинну лікарську

(провізорську) 

спеціалізацію"

конкурс за рейтингом – буде враховуватись середній бал,

результати КРОК-2 та об’єктивного структурованого

практичного (клінічного) іспиту з 2023 року;

електронна система рейтингового розподілу – випускник

ЗВО самостійно обиратиме бажану спеціальність, базу

стажування та заклад вищої освіти, де проходитиме підготовку

в інтернатурі з 2023 року;

первинних спеціальностей, за якими можна навчатися в

інтернатурі, стало 23 (в нашому ЗВО за 22 спеціальностями)

можливість навчання в інтернатурі за кошти державного

бюджету передбачена для випускників ЗВО, які навчалися як за

бюджетні кошти, так і за кошти фізичних/юридичних осіб;

суттєво зменшилася тривалість освітньої складової

інтернатури – три місяці на рік;

змінено тривалість навчання в інтернатурі для певних

спеціальностей

ЗМІНИ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ



ЗМІНИ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Наказ МОЗ України 

№1782 від 30.09.2022

"Про внесення змін до 

наказу Міністерства

охорони здоров’я України

від 28 жовтня 2002 року 

№385"

З метою забезпечення ефективності надання мультидисциплінарної

паліативної та реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я:

Внести до Переліку посад професіоналів з вищою немедичною

освітою, затверджених наказом МОЗ України від 24 лютого 2021 року

№346, МінЮст 08.04.21 №466/36088, такі зміни:

• Клінічний психолог;

• Психотерапевт;

• Капелан в охороні здоров’я.

До роботи на посаді допускаються особи (до 01.01.2026 пройти

спеціалізацію):

• Клінічний психолог – «Психологія» «Клінічна психологія»;

• Психотерапевт – «Психологія» «Клінічна психологія»

«Психотерапія»;

• Капелан в охороні здоров’я – «Богослов’я» «Клінічне

душпастирство»;



ЗМІНИ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Наказ МОЗ України 

№2136 від 25.11.2022

"Про затвердження

Переліку циклів

спеціалізації та 

тематичного

удосконалення за 

лікарськими та 

фармацевтичними

(провізорськими) 

спеціальностями"

З метою розвитку системи безперервного

професійного розвитку за лікарськими та

фармацевтичними(провізорськими) спеціальностями:

Затверджено Перелік циклів спеціалізації та тематичного

удосконалення за лікарськими та фармацевтичними

(провізорськими) спеціальностями в новій редакції;

Змінено терміни первинної спеціалізації за деякими

спеціальностями;

Внесено зміни до контенгенту лікарів, які можуть пройти вторинну

спеціалізацію за певними спеціальностями;

для лікарів, які не працювали за спеціальністю більше 3-х років

надано можливість пройти повторну спеціалізацію у зменшені

терміни.



ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Рік Бюджет Контракт Всього

2020 88 404 492

2021 90 296 386

2022 96 329 425

Показники прийому в інтернатуру

Примітка: особливості набору в інтернатуру у 2022 році обумовлені початком

війни та агресії росії на території нашої держави з лютого 2022 року



ІІ зміна
не склало – 9 (136 

лікарів-інтернів)

ЛІІ «КРОК 3. ЗЛП» (15 листопада 2022р.)

Аналітичної довідки Центру тестування МОЗ України станом на 22.12.22 р. ще немає 

І зміна
не склало – 6 (47 

лікарів-інтернів)

8,1 % лікарів-

інтернів не склали 

«Крок 3. ЗЛП»

По Україні – 4,8%

У березні 2022 

року не складали 

ЛІІ «Крок 3. ЗЛП»

у 2021 р. – не 

склало  6,5 %



ЛІІ «КРОК 3. Стоматологія» (15 листопада 2022 р.)

У 2021 р. «Крок 3. 

Стоматологія» –

не склало 19,5% 

лікарів-інтернів

Аналітичної довідки Центру тестування МОЗ України станом на 22.12.22 р. ще немає 

Не склало – 4 (5%) 

із 79 лікарів-

інтернів

По Україні – 6,5 %



ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Бюджет

100%

Виконання навчально-виробничого плану післядипломної 

підготовки лікарів-слухачів

Особливості: Наказ МОЗ України №520 від 24.03.2022 року, «Військовий стан» протягом 2022 року 

93% 100%

Госпрозрахункові умови



ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА
Контингент лікарів-слухачів 

за видами підвищення кваліфікації у 2022 році

22%

7%

71 %

Спеціалізація
Стажування
ТУ



ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА
Контингент слухачів по БПР у 2022 році

716 осіб

96 осіб

Лікарі
Сестри медичні



ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

 3 спеціалізації (клінічна онкологія, ультразвукова

діагностика, фізична та реабілітаційна медицина);

 35 нових циклів ТУ, в т.ч. з питань ведення хворих на

COVID-19, паліативна допомога, актуальні питання фізичної

та психологічної реабілітації постраждалих внаслідок війни;

 нові форми тематичного навчання лікарів (майстер-класи,

фахові школи, симуляційні тренінги, семінари), присвячені

веденню невідкладних станів, опанування навиків

командної роботи, оволодінню практичними навичками в

хірургії, акушерстві та гінекології, анестезіології тощо.

Упродовж 2022 року запроваджено:



ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

 2 нові спеціальності в інтернатурі (епідеміологія, фізична

та реабілітаційна медицина)

 5 нових циклів спеціалізації (епідеміологія, психіатрія для

лікарів за спеціальністю «медична психологія»,

психотерапія, організація та управління фармацією);

 25 нових циклів ТУ;

 нові форми безперервного професійного розвитку лікарів

(всього 250 заходів).

 Збільшення ліцензійного обсягу підготовки слухачів з 2500

до 6000 осіб/рік.

На 2023 рік заплановано:



ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА

ТА КЛІНІЧНА ОРДИНАТУРА

2021 2022

Докторанти 1 3

Здобувачі, які  здобувають освіту ступеня 

доктора наук шляхом самостійної 

підготовки

5 6

Аспіранти 81/2* 71

Здобувачі, які  здобувають освіту ступеня 

доктора філософії поза аспірантурою
16 14

Клінічні ординатори 14* 6*

* - іноземні громадяни



НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

38
тем 
НДР

3

35
Ініціативні НДР

(завершено - 3)

- 280 000 грн.

Бюджетні НДР
(завершено - 3)



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вид видання 2021 2022

Монографії 37 23

Інформаційні листи 3 11 

Методичних рекомендацій 1 4

Отримано патентів 19 10 

Журнальні статті 687 551

Тези та матеріали наукових форумів 1131 787

Статті за кордоном 804 511

Тези та матеріали конгресів за кордоном 326 335

Раціоналізаторські пропозиції 81 22



2021 р. 2022 р.

Вітчизняні  наукові роботи:

- статті 660 551 

- з них Scopus / Web of Science 16 / 11 39 / 26

Наукові роботи за кордоном:

- статті 574 511 

- з них Scopus / Web of Science 193 / 37 185 / 29

Кількість статей у виданнях, що індексуються 
наукометричними базами Web of Science та/або 

Scopus



SCOPUS (2022 р.)

ВМНЗ ВНЗ Назва Публікації Цитування Індекс Гірша

1 9 ЛНМУ ім. Данила Галицького 1719 14709 56
2 11 ДНМУ 1492 11328 54
3 13 ДМА 509 16588 51
4 17 НМУ ім. О.О. Богомольця 1451 8768 43
5 19 ХНМУ 1440 5607 39
6 22 НМАПО ім. П.Л. Шупика 979 8516 38
7 34 ТНМУ ім. І.Я, Горбачевського 1311 6472 29
8 35 ЗМАПО 1448 5862 29
9 41 (47) БДМУ 1238 (1013) 2949 (1810) 27 (22)

10 47 ВНМУ  ім. М.І. Пирогова 1065 3108 25
11 50 ІФНМУ 557 4239 24
12 56 ЗДМУ 1102 2813 23
13 73 ОНМУ 638 2295 21
14 84 ХМАПО 717 2189 18
15 87 УМСА 804 1863 18



НАУКОВІ ФОРУМИ
згідно з галузевим Реєстром МОЗ України

відповідно до Плану МОН України

тренінгів

регіональні науково-практичні конференції

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

4

1

3

28

54 18



Судово–медична експертиза

Актуальні питання  суспільних наук та історії медицини 

Буковинський медичний вісник

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Міжнародний ендокринологічний журнал 
(включений до наукометричної бази Scopus)

Клінічна та експериментальна патологія

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина
(включений до наукометричної бази Scopus)

НАУКОВІ ЖУРНАЛИ



Спеціалізовані вчені ради з присудження 

наукового ступеня доктора наук

Д 76.600.02 

14.01.10  «Педіатрія», 14.03.04 «Патологічна фізіологія» 

Наказ МОН України № 530 від 06.06.2022 р.

Д 76.600.01 

14.01.03 «Хірургія», 14.01.22 «Стоматологія»,

14.03.01 «Нормальна анатомія»
Наказ МОН України № 894 від 10.10.2022 р.



СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Показники діяльності СНТ 2021 р. 2022 р.

Гуртків 65 65
Студентів-гуртківців 1316 1227
Публікацій, у т.ч. подано до друку 511 411
Учасників наукових форумів 667 293
Переможців конференцій 66 27

Переможців Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт

9 20
І тур



Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових робіт

20 студентів – переможців І туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 

2021-2022 н.р.

БДМУ – базова установа з проведення Всеукраїнського туру

Конкурсу в галузі «Медицина» у 2020-2023 роках



Стипендія Кабінету Міністрів України 
для молодих учених

Котельбан Анастасія Василівна

ВІДЗНАКИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ



ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

1. Виконання лабораторних досліджень дисертаційних робіт на базі 
навчально-наукової лабораторії БДМУ (2022 рік – 6 кафедр, на 
2023 рік – подали заявки 4 кафедри).

2. Збільшення кількості докторантів, аспірантів на умовах угод із 
числа іноземних громадян.

3. Підтвердження знання іноземної мови здобувачами ступеня 
доктора філософії на рівні В2.

4. Активізація участі студентів, молодих учених, докторантів і 
аспірантів у міжнародних наукових форумах та стажуваннях за 
кордоном, конкурсах на здобуття стипендій, грантів, премій за 
кращі наукові роботи.



ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ

1. Сприяти збільшенню кандидатур для вступу до докторантури та 
аспірантури за кошти фізичних та /або юридичних осіб.
2. Реєстрація БДМУ на платформі «Національна електронна науково-
інформаційна система» «URIS» (Ukrainian Research Information System) для 
представлення інформації про сферу наукової і науково-технічної 
діяльності університету. 
3. Розширення тематик міжнародних наукових конференцій, які 
проводяться на базі БДМУ та залучення до спільної організації та 
проведення наукових форумів із міжнародною участю кафедр іноземних 
медичних закладів вищої освіти та закордонних медичних установ 
(університетських клінік).
4. Підтримка та розширення міжнародного партнерства BIMCO з 
медичними конференціями ВНЗ Європи та світу.



Міжнародна діяльність 

Університет 

співпрацює з

63 

закордонними 

ЗВО та НДУ

Укладено/поновлено угоди про двосторонню 

співпрацю у 2022 р.

Університет «Аполонія», м. Ясси, (Румунія);

Литовський університет наук про здоров’я, 

м. Каунас,(Литовська Республіка);
Університет Сантьяго де Компостелла

м. Сантьяго де Компостелла (Королівство Іспанія);

Асоціація «Medicos del Mundo» (Королівство Іспанія);

Університет Севільї м. Севілья (Королівство Іспанія);

Університет Толедо м. Толедо (США);

Федерацією Handicap International (Республіка Франція);

Клініка «Агаплезіон Ев. Батільдіскранкенхаус Бад

Пірмонт» (Федеративна Республіка Німеччина);

Гуманітарна місія UK- MED, м. Манчестер (Велика Британія)

Батумський медичний університет - Авіценна



Академічні мобільності та стажування за 

програмою Erasmus+

9 співробітників включені до складу 

науково-методичних комісій 

Науково-методичної ради МОН України

Завдяки підтримці діючих договорів міжнародної співпраці БДМУ та підписанню нових

міжінституційних угод у 2022 році відбулися наступні стажування:

- у період з 1 травня 2022 року по 31 липня 2022 року інтерн 1-го року навчання взяла

участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ за напрямом KА 107 та пройшла

стажування в Університеті Сантьяго де Компостела (Іспанія);

- 2 студентки взяли участь в грантовій кредитній мобільності в Університеті медицини,

фармації, наук та технологій імені Георга Еміля Паладе м. Тиргу Муреш (Румунія) за

фінансової підтримки Єврокомісії у рамках спільного проєкту Erasmus+ KA107 та пройшли

двомісячне літнє стажування починаючи з липня 2022 року по серпень 2022 року включно;

- 2 здобувачі освіти навчаються за програмою академічної мобільності Erasmus+ за

напрямом KА 107 тривалістю 5 календарних місяців в Литовському Університеті Наук про

Здоров’я у м. Каунас (Литовська Республіка);



9 співробітників включені до складу 

науково-методичних комісій 

Науково-методичної ради МОН України
4 здобувачів освіти БДМУ виграли грант на участь у програмі Державної програми Литовського уряду та починаючи з

вересня 2022 року і до січня 2023 року включно навчаються в Литовському Університеті Наук про Здоров’я, м. Каунас

(Литва) за кошти Литовської Республіки.

Доцент закладу вищої освіти кафедри стоматології дитячого віку, та асистент закладу вищої освіти кафедри

терапевтичної стоматології в період з 20 червня 2022 р. по 24 червня 2022 р. взяли участь в грантовій кредитній

мобільності на кафедрі дентальної медицини Яського університету «Аполонія», м. Ясси (Румунія) у рамках спільного

проєкту Erasmus+ KA107;

Академічні мобільності та стажування за 

програмою Erasmus+



Академічні мобільності та стажування за 

програмою Erasmus+

9 співробітників включені до складу 

науково-методичних комісій 

Науково-методичної ради МОН України

Доцент закладу вищої освіти кафедри судової

медицини та медичного правознавства та доцент

закладу вищої освіти кафедри патологічної

анатомії взяли участь у грантовій кредитній

програмі викладацької мобільності у рамках

спільного проекту Erasmus + на базі Університету

медицини, фармації, науки та технологій імені

Жоржа Еміля Паладе

м. Тиргу-Муреш (Румунія) на період з 03.10.2022

р. по 07.10.2022 р.;



9 співробітників включені до складу 

науково-методичних комісій 

Науково-методичної ради МОН України

- Доцент закладу вищої освіти кафедри

внутрішньої медицини, клінічної

фармакології та професійних хвороб БДМУ

взяла участь у грантовій програмі

викладацької мобільності Еразмус+ КА107 та

відвідала Литовський університет наук про

здоров’я, м. Каунас (Литовська Республіка) з

3.10.2022 р. по 07.10 2022 р.;

- Асистент кафедри хірургії №1, доктор

філософії проходить стажування у клініці

«Агаплезіон Ев. Батільдіскранкенхауз Бад

Пірмонд» (Німеччина) на період з 08 жовтня

2022 року по 04 квітня 2023 року.

Академічна мобільність та стажування



9 співробітників включені до складу 

науково-методичних комісій 

Науково-методичної ради МОН України

7 студентів взяли участь в міжнародних студентських конгресах,

форумах та семінарах, які відбувались за кордоном до початку пандемії та

повного закриття кордонів. До прикладу, четверо з них взяли участь у науковій

конференції «NANOCON 2022» м. Брно (Чехія), а троє – відвідали міжнародний

медичний студентський конгрес біомедичних наук (ISCOMS-2022) м. Гронінген

(Нідерланди).

Участь студентів у міжнародних форумах



9 співробітників включені до складу 

науково-методичних комісій 

Науково-методичної ради МОН України

У 2022 році 59 співробітників університету пройшли стажування за кордоном,

відвідали конференції, симпозіуми, воркшопи у наступних країнах :

- Республіка Польща (10), 

- Федеративна Республіка Німеччина (9), 

- Королівство Іспанія (8), 

- Литовська Республіка (6), 

- Швейцарська Конфедерація (5), 

- Румунія (4), 

- Королівство Нідерландів (4), 

- Італійська Республіка (4), 

- Турецька Республіка (2), 

- Королівство Бельгія (2), 

- Латвійська Республіка (2), 

- Республіка Австрія (1), 

- Португальська Республіка (1), 

- Сполучені Штати Америки (1).

Закордонні відрядження викладачів



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.



За 2022 рік:

- Проведено семінари з формування клінічної лінії в навчальних розкладах та 

організації ОСКІ (Італія, квітень 2022 р., Іспанія, травень 2022 р.). 

- Проаналізовано навчальні плани, впроваджено вибіркові курси із підготовки 

до ОСКІ, навичок комунікації та ін. 

- Підготовлено проект Положення про організацію проведення ОСКІ. 



Україно-швейцарський проект

«РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

Участь БДМУ 2022:

• Участь в онлайн тренінгах зі створення клінічних 

сценаріїв для симуляційного навчання та з 

використання комунікаційного обладнання 

симуляційного центру. 

• Проведено за підтримки проекту науково-практичну 

конференцію з міжнародною участю “Медична 

симуляція - погляд в майбутнє” (впровадження 

інноваційних технологій у вищу медичну освіту 

України), м. Чернівці, 18 лютого 2022 р.

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



Україно-швейцарський проект

«РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

Участь БДМУ 2022:
• Участь у курсі «Викладацька майстерність. Зворотний зв’язок» (24 особи).

• Участь у тренінгу «Криза як можливість. Стратегувати чи латати діри?» (18 осіб).         

• Участь у конференції Європейського товариства симуляційного навчання (SESAM 2022, Іспанія).

• За підтримки проекту та за участі співробітників БДМУ (3 особи) проведено курс «Людяність й емпатія в роботі 

медика», який впроваджено в освітній процес як вибірковий курс для студентів спеціальності «медицина» (12 

груп у весняному семестрі 2021-2022 н.р.), а також видано посібник «Компетентнісний підхід в медичній освіті».

• Участь у літній школі в Лугано (Swiss School of Public Health). 

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



ГРАНТОВА ПОЛІТИКА

Виграно проект “Віртуальний

пацієнт” із Університетом Аугсбург,

Німеччина. Проект впроваджений на

6-му курсі спеціальності

“Медицина”, тривалість 6 міс

(липень – грудень 2022 р.).



Виграно проект Еразмус СВНЕ -

Симуляційна медицина та сценаріо-орієнтоване навчання з 

невідкладної допомоги

SimS

Буковинський державний медичний університет (БДМУ), Україна –

координатор
Університет Сантьяго де Компостела (USC), Іспанія
Fundación Semergen, Іспанія
Литовський університет наук про здоров'я (LUHS), Литва
Університет Арістотеля в Салоніках (AUTH), Греція
Національна академія внутрішніх справ (НАВС), Україна
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (ДДУВС), Україна
Харківський національний медичний університет (ХНМУ), Україна
Одеський національний медичний університет (ОНМедУ), Україна
Національне агентство забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), Україна

Мета проекту -

вдосконалити навчання з 

надання першої домедичної

та невідкладної медичної 

допомоги шляхом 

одночасного впровадження 

інноваційних технологій 

сценаріо-орієнтованого 

навчання, симуляційної

медицини та компетентної 

психологічної підтримки 

лікарів та осіб із категорії 

«перший на місці події» та 

всіх учасників події. 



ГРАНТОВА ПОЛІТИКА

Виграно проект HIVE “HEI Innovation for

Knowledge Intensive Entrepreneurship” -

Інновації ЗВО для підтримки розвитку

підприємництва. Тривалість - 2022-2024 

рр., основна мета - впровадження курсів 

щодо підприємництва та start-up.

Фінансування – Горизонт Європа, напрям ЕІТ –
Європейські інноваційні університети. 

Очікувані результати проєкту: 
Завдяки участі у проекті БДМУ 
матиме можливість долучитися до 
розробки інноваційного плану дій 
для забезпечення трансферу 
технологій та експертних знань у 
ЗВО, а також впровадити для 
студентів курс щодо інновацій, 
стартапів і підприємництва в 
охороні здоров’я з використанням 
кращих практик партнерів, 
зокрема, й за участі партнера 
проекту Coursera Inc.



Виграно проект Еразмус КА 220

Save Life - Врятувати життя: реорганізація базової / розширеної 

підтримки життя через навчання за допомогою інноваційних цифрових 

матеріалів

- Технічний університет Йилдиз, Туреччина -

координатор

- Університет наук про здоров'я, Туреччина

- Медичний університет Софії, Болгарія

- Університет Фессалії, Греція

- Буковинський державний медичний 

університет, Україна

- Університет св. Кирила і Мефодія, Північна 

Македонія

- Сілезька політехніка, Польща

Мета проекту -
створити 
інтерактивну 
програму навчання 
серцево-легеневій 
реанімації на основі 
основних тем B/ALS
для людей із 
обмеженими 
можливостями.



БІБЛІОТЕКА
КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ОБЛІК ФОНДУ

Загальний книжковий фонд бібліотеки складає 428 тис. 821 примірник.

Упродовж  звітного року надійшло : 

2 359 примірників (180 назв) літератури  на суму  363 тис. 279 грн. 86 коп.

2 091 примірник українською мовою, 

245 примірників іноземною мовою.

2 083 примірники - навчальної літератури,

274 примірники - наукової літератури.



НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ

ПОВНОТЕКСТОВИХ ЗАРУБІЖНИХ БАЗ ДАНИХ 
НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

продовжений до 31.12.2022 р. продовжений до 31.12.2022 р.

(безкоштовний) (безкоштовний)

(безкоштовний)

ОРГАНІЗОВАНИЙ ДОСТУП ДО НАУКОВИХ РЕСУРСІВ

БІБЛІОТЕКА

продовжений до 31.12.2022 р. продовжений до 31.12.2022 р.
(безкоштовний)



ОРГАНІЗОВАНИЙ ДОСТУП ДО НАУКОВИХ РЕСУРСІВ

БІБЛІОТЕКА

НАДАВАЛИСЯ БЕЗКОШТОВНІ ДОСТУПИ ДО НАУКОВИХ 
ПОВНОТЕКСТОВИХ ЗАРУБІЖНИХ БАЗ ДАНИХ

З 18 березня 2022 року до 
кінця 2022 року надано 
цифровий доступ до 
видавничої програми Thieme з 
кожної спеціальності.

Видавництво Wolters Kluwer
надає безкоштовний доступ до 
ресурсу біомедичної та медичної 

літератури Hinari.

Від компанії Elsevier 
безкоштовний доступ
до електронних 
платформ наукової 
інформації ClinicalKey, 
Complete Anatomy та

Osmosis.

Видавництво McGraw-Hill 1 липня 
2022 надало безкоштовний доступ 
до трьох медичних платформ до 
кінця 2022 року:

AccessMedicine
AccessSurgery
AccessEmergencyMedicine.

http://www.clinicalkey.com/
https://3d4medical.com/
http://www.osmosis.org/
https://bit.ly/3IdbJ9n
https://bit.ly/3nnNR9a
https://bit.ly/3QTpb6c


БІБЛІОТЕКА

Web of Science

з 01.12.2021 р. до 01.12.2022 р.

Загальна кількість запитів -

1 726

Статистика використання БДМУ

Scopus

з 01.12.2021 р. до 01.12.2022 р.

Загальна кількість запитів -

4 070



Кількість е-записів

БІБЛІОТЕКА

http://dspace.bsmu.edu.ua
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2022 року репозиторій налічує 18720 електронних записів 

(+2080 ел. од.). 

База репозиторію налічує 12111 авторів ( на 1186 авторів 

більше у порівнянні з минулим роком); 

35355 ключових слів (на 2090 од. більше ніж минулого року)

РЕПОЗИТОРІЙ



ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Лікувально-консультативна робота 

здійснюється на 30 клінічних кафедрах

54 професори, 76 докторів наук, 

170 доцентів та 246 кандидатів наук:

вища лікарська категорія – 238 (65,6%);

перша лікарська категорія – 34 (9,4%);

друга лікарська категорія – 33 (9,1%).



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»

15 співробітників БДМУ мають звання

«Заслужений лікар України»

118 співробітників клінічних кафедр внесені до реєстру 

лікарів НСЗУ (32,5 %)



ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

2021 2022

Всього консультацій 98116 103474

Курація хворих 8722 7434

Проведено інвазивних маніпуляцій, 

діагностичних досліджень
4867 7052

Оперативні втручання 4660 4507

Прийнято пологів 86 18

Основні показники лікувальної діяльності



ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

2021 2022

Цикли стажування 28 10

Цикли ТУ 265 82

Спеціалізація 44 54

Направлено справ в ЦАК

на присвоєння/підтвердження 

лікарської кваліфікаційної категорії

49 12
(січень-лютий) 

Призупинено 

проведення атестації 

на період дії воєнного 

стану в Україні

Підвищення кваліфікації співробітників БДМУ



СТАЖУВАННЯ ЗАКОРДОНОМ
Співробітники БДМУ взяли участь в україно-латвійському

проекті щодо реалізації програми реабілітації пацієнтів після

ампутації кінцівок. Професор Оксана ПОЛЯНСЬКА та доцент

Петро КОВАЛЬЧУК відвідали з 7 по 11 листопада 2022 року

Республіканський реабілітаційний центр VAIVARI (Юрмала,

республіка Латвія). Під час стажування відбувся обмін

досвідом з колегами з різних лікувальних закладів України та

Литви, щодо реалізації програм реабілітації пацієнтів після

Знайомство з новими технологіями, які використовуються

при реабілітації пацієнтів, дадуть можливість доносити

інформацію для студентів, лікарів інтернів та лікарів

слухачів, запроваджувати нові методики реабілітаційних

програм та ефективно відновлювати втрачені функції.

ампутації кінцівок, а також забезпечення технічними засобами.

Зараз перебувають на стажуванні в закордонних клініках

Андрій ГРИНЧУК та Сергій ГОВОРНЯН



Робота Центрів університету
2020        2021      2022Проведено  оперативних втручань

Ендоурологі ї та л ітотрипсі ї 1122 1094 1054

Ендоскопічної  х ірургі ї 170 186 179

Нейротрофічних,  термічних уражень 
та дермопластики 118 127 105

Гнійних ран та х ірургічних ускладнень 
цукрового д іабету 458 472

Пластичної  реконструктивної  та 
естетичної  х ірургі ї 126 140 205

Травматологі ї ,  ендопротезування
патологі ї  суглобів  та хребта 116 106 103



Робота Центрів університету
2020       2021     2022Проведено  оперативних втручань

Малоінвазивної х ірургі ї та г інекологі ї 330 269 401

Ендоскопічної  урологі ї 426 440 469

Кабінет ультразвукової  д іагностики
(маніпуляції під контролем ультразвуку)

39 76 98

Навчально -
лікувальний центр  
«Університетська

клініка»

2022

Проконсультовано та проліковано 421

Надано стоматологічних послуг 1188

Отримано надходжень на суму (грн) 635198
- лікувальні послуги (станом на 01.12.2022) 338498

- навчання (станом на 01.12.2022) 296700



МЕДИЧНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР БДМУ

(mcc.bsmu.edu.ua)

 За 2022 рік проведено 7784 консультацій 

(враховуючи

повторні); з них: 1754 телемедичних (on-line)

консультацій

 Запущено оновлений функціонал телемедичних

консультацій через сервіс Helsi.me

Хелсі – офіційний портал: 258 консультантів
з них: 158 – активних консультантів

2020 2021 2022

Проведено консультацій 1803 4185 7784



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.)

Створено 7 місць надання медичних послуг
- Кафедра стоматології дитячого віку (Чернівці, вул. Руська, 87 та

вул. Винниченка, 119) 

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

вул. Фастівська, 20)

- Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (Чернівці, вул. 

Старицького, 1 та вул. Головна, 137)

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

вул. Руська, 87)

Створено 18 профілів співробітників Навчально-лікувального центру 

«Університетська клініка»



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 

(20 співробітників БДМУ), проводяться нічні/цілодобові 

консультації психологами (7024 дзвінка станом на 12.12.2022)

 Командою БДМУ створено сервіс віддалених консультацій 

DoctorOnlineUA, на платформі якого психологи та лікарі 

безоплатно консультують онлайн. 

 За період із 10.03.2022 р. проведено 1760 консультацій. 

 Сервіс працює через чат-бот телеграму 

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

месенджер 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

o ТОВ «Інститут скринінгу раку»

o ТОВ «ЛІСОД БУКОВИНА»

o клінікою персоніфікованої медицини «НАТУРЕЛЬ»

o медичним центром «БАЗИСМЕД»

Налагоджено співпрацю 
з медичними закладами міста:



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ

Отримано гуманітарну допомогу 

(хімічні реактиви, вироби медичного 

призначення) від асоціації «Medicos 

del Mundo» на суму 163746,36 грн 

Отримано стерилізатор паровий у 

кількості 2 шт. від благодійного фонду 

«Світ Майбутнього» на суму 

35279,18 грн



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ

Для науковців БДМУ виконано 2838 лабораторних досліджень,

з них:
1150 — кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб;

691 — кафедра гістології, цитології та ембріології;

452 — кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб;

100 — кафедра дитячої хірургії та отоларингології;

96 — кафедра стоматології дитячого віку;

90 — кафедра акушерства та гінекології.

Для пересічних громадян виконано 13583 лабораторних

досліджень на суму 538134,70 грн.

Для вимушено переміщених осіб та ЗСУ виконано 1539

лабораторних досліджень.



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 аудиту наявних площ клінічних кафедр університету

та їх ефективного використання

• Продовжено термін дії договорів з закладами практичної охорони здоров’я 

міського підпорядкування на період дії воєнного стану в Україні

• В результаті багаточисельних перемовин з міською владою на період з 

01.10.2022 року і до скасування дії воєнного стану надано орендну знижку 

у розмірі 50% від встановленої договорами місячної орендної плати за 

всіма цільовими призначеннями використання нерухомого майна 

комунальної власності Чернівецької міської територіальної громади



ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ

• Підписані договори про співпрацю між БДМУ та

- Шведсько-Українським медичним центром «ANGELHOLM»

- Товариством з обмеженою відповідальністю «БАЗИСМЕД»

(з можливістю безоплатного використання площ закладів для

проведення навчального процесу окремими кафедрами університету)

- Національним інститутом серцево-судинної 

хірургії ім. М.М.Амосова



ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ

• Ведуться перемовини щодо укладання договору між БДМУ та 

Державною установою «Територіальне медичне об`єднання

Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області» про 

можливе використання приміщень лікарні (з поліклінікою) для 

розміщення клінічних кафедр університету

• Досягнуто домовленості щодо розміщення кафедри педіатрії та 

медичної генетики на базі КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» з 

подальшим підписанням договору оренди та по виплаті комунальних 

послуг



Вирішення проблемних питань

• Докладено зусиль щодо пошуку приміщень для забезпечення 

навчального процесу кафедри онкології та радіології.                    

Станом на сьогоднішній день науково-педагогічні працівники 

кафедри онкології та радіології проводять заняття на базі:

- КНП «Міська поліклініка № 1»

- ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»

- Підприємства «Профспілковий сервіс» Чернівецької обласної ради

профспілок

- Шведсько-Українського медичного центру «ANGELHOLM»



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.Розширення співпраці Навчально-наукової лабораторії з 

клінічними кафедрами БДМУ, а також  медичними закладами 

міста, області; розширення спектру лабораторних досліджень 

та постійний контроль якості їх проведення; підвищення 

кваліфікаційного рівня співробітників ННЛ.  медичними



УНІВЕРСИТЕТСЬКА ЛІКАРНЯ 

Пріоритетною стратегією розвитку вищої медичної освіти

в БДМУ є створення багатопрофільної університетської

клініки, яка стане потужною базою для провадження

лікувальної, навчальної та наукової роботи на високому

рівні, а також розвиток нових напрямків лікувальної

роботи, зокрема у галузі реабілітації, протезування та

психологічної допомоги, що дозволить співробітникам

БДМУ надавати високоякісну кваліфіковану та

спеціалізовану медичну допомогу населенню Буковини.



ВИХОВНА РОБОТА
Н

А
П

Р
Я

М
К

И
Діяльність 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 



Щорічна загальноукраїнська національна акція «Нас єднає мова»

Національно-патріотичне виховання



Національно-патріотичне виховання

День Гідності і Свободи День Захисників та 
Захисниць

День вишиванки

День української хустки



День вшанування пам'яті жертв Голодоморів

Національно-патріотичне виховання



Національно-патріотичне виховання

День прапора та День Незалежності України



Загалом за календарний рік в БДМУ проведено 

135 заходів національно-патріотичного виховання, 

з них:

• Співробітниками бібліотеки – 24

• Співробітниками кафедри суспільних наук та 

українознавства – 56

• Кураторами академічних груп – 47

• Співробітниками Палацу культури та відпочинку 

«Академічний» – 8  

Національно-патріотичне виховання



Академічна доброчесність

Американські Ради з міжнародної освіти
Вебінар: «Спартанці науки: Інтервенція академічної доброчесності» 27 вересня 2021 

року. Проєкт “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти”

(Academic IQ). Програма заходу: “Інтерпретація даних для якісних змін”

Листопад: 10, 15, 18-19, 2022 листопада. Підсумки проєкту, 16 червня 2022 року.



Академічна доброчесність

Кураторські години на теми
академічної доброчесності та 
її дотримання в закладі вищої 

освіти



Робота кураторів в умовах воєнного стану

Семінари кураторів



Благодійні акції «Пишаємося тобою друже», «Волонтеримо для ЗСУ», «Робити добро 
легко», «День захисту дітей». Загалом проведено 64 благочинні акції.

Волонтерська діяльність 



Благодійні акції «Тримайся воїне – з нами Бог», «Волонтерство як спосіб життя», 
«Допомагаємо – перемагаємо», «чужих дітей не буває»

Волонтерська діяльність 



Плетіння маскувальних сіток та костюмів в палаці «Академічний»

Волонтерська діяльність 



Благодійний концерт на підтримку ЗСУ

13 листопада 2022 року



За підсумками акції передано 
студенту медичного факультету 

№ 1, який боронить нашу 
Батьківщину медичні засоби та 
приладдя на понад 85000 грн.

Вагому допомогу у 
проведенні заходу надав 

Василь Шешуряк –
волонтер, лікар, випускник 

БДМУ

На медичному факультеті № 1 у жовтні та грудні місяцях 
організовано акцію «Пишаємося тобою друже»



Донорство в БДМУ 



День боротьби зі СНІДом. Просвітницька робота. Проведено 23 заходи 



Фаховий коледж 
БДМУ

Екологічне виховання



Семінар за підсумками конференції 

“ВЕКТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ»
29.11.2022 р.



Студентські нагороди 



Медико-психологічний центр

• Індивідуальні консультації - 434 звернень студентів,

співробітників та їхніх дітей, у т.ч. 15 англомовних студентів,

57 - співробітників БДМУ , 8 - діти співробітників БДМУ.

• Консультативна та методична допомога наставникам (10

консультацій), надання допомоги кураторам щодо

ефективної комунікації з групами у військовий період (6

звернень).

• Вебінари щодо протидії булінгу, насильству - 4

• Тренінги для студентів, слухачів школи молодого викладача

зі стресостійкості - 10.

• Проєкт «Школа лідерів» для членів студради БДМУ – 3.

• Участь в організації та проведенні опитування щодо якості

навчального процесу, жовтень-листопад 2022 р., 1497

респондентів.



Медико-психологічний центр

Організація XVІ психологічного інтенсиву

06-10 липня 2022 р. 

Участь у міжнародній науково-практичній
конференції “Психологічний супровід
до, під час та після війни” м.Львів,14-15.10.2022 р.

Участь у науково-методологічній конференції

«Психологічна травма війни» м.Варшава, 

12.09.2022 р.

Навчання студентів спеціальності «Медична психологія», 

випускників БДМУ, практичних психологів «Основи кризової

психології» Іntroduction to Emergency Psychologу // під

керівництвом Melinda Endrefy , психологині Асоціації екстреної

допомоги AMURTEL (Румунія) та університету Ла-Лагуна 

(Іспанія), 17-21 жовтня 2022 року 



Медико-психологічний центр

Волонтерська діяльність

• допомога ВПО, понад 500 звернень;

• робота на волонтерських засадах спільно з українськими та 

міжнародними гуманітарними організаціями (Червоний Хрест, 

лікарі світу, Handicap International, Кavod, FHI360,Amurtel та 

ін;

• робота на гарячій телефонній лінії МОЗ Украіни

(0800602019);

• консультативна робота з пораненими військовослужбовцями 

(військовий госпіталь, міська клінічна лікарня, госпіталь 

ветеранів війни, лікарня м.Кіцмань);

• Психологічний ретрит для команди Центру прав людини 

ZMINA,18-20.08.2022 р.

• участь в роботі мобільних груп морально-психологічного 

забезпечення військовослужбовців ЗСУ у відповідності до 

розпорядження Генерального штабу ЗСУ від 14.03.2022 

№1102/ПУ (В.Коростій, О.Поліщук, М.Глущенко).



Впровадження керівництв ВООЗ з психічного здоров'я 

Співробітники БДМУ – національні тренери

Важливі навички 
в період стресу

О.Поліщук
Т.Казанцева

Самодопомога 
плюс

В.Коростій
О.Поліщук
В.Осипенко

О.Петринич
Б.Сумарюк
О.Поліщук
О.Юрценюк
Т.Казанцева
В.Коростій

mhGAP-IG 2.0 
ведення психічних, 

неврологічних 
розладів і розладів, 

пов'язаних зі 
вживанням ПАР у  

неспеціалізованих 
закладах охорони 

здоров’я



Результати спортсменів БДМУ- 2022 

2022Рівень 

змагань
Разом

Чемпіонат

України
1 1 2

Обласні та 

міські 
4 5 3 12



Організація роботи збірних команд у  2022 році

Збірні команди БДМУ
№

з/
п

Вид спорту

К-ть 
коман

д

К-ть 
студе
нтів

Тренер

1 Баскетбол (жінки) 1 7 Маланій В.І.

2 Баскетбол (чоловіки) 1 11 Маланій В.І.

3 Волейбол (жінки) 1 9 Маланій В.І.

4 Волейбол (чоловіки) 1 14 Маланій В.І

5
Легка атлетика 1 21

Городинський 
С.І.
Ібрагімов Е.Ю.

6 Футбол (чоловіки) 1 15 Андієць М.М.

7 Шахи 1 11 Палічук Ю.І.
8 Настільний теніс 1 10 Куліш Н.М.
9 Пауерліфтинг 1 8 Семенов П.В.

Андієць М.М.
10 Волейбол (студенти

іноземні громадяни)
1 18

Єрохова А.А.

Всього 10 124

У 2022 році на базі спортивного клубу БДМУ працюють збірні команди з 10 видів спорту, що входять до 

програми змагань обласної Універсіади серед студентів ЗВО та фахової передвищої освіти. Тренувальний 

процес (2-3 рази на тиждень) забезпечують викладачі фізичного виховання кафедри медицини катастроф та 

військової медицини

№

з/п
Вид спорту

К-ть
команд

К-ть 
студент

ів
Тренер

1 Волейбол
(жінки)

1 9
Маланій В.І

2 Легка 
атлетика 

1
5 Ібрагімов Е.Ю.

3 Футбол
(чоловіки)

1 1
Андрієць М.М.

4
Настільний 
теніс

1
4 Єрохова А.А.

Слухенська
Р.В.

5 Пауерліфти
нг

1 2
Андієць М.М.

6 Шахи 1 4 Палічук Ю.І,
Всього 6 25

Збірні команди фахового коледжу 
БДМУ



Спортивні заходи 2022 року

Змагання міста та області
Обласна універсіада серед 
студентів ЗВО – 2022 року

Обласна універсіада з 
шахів

Обласна універсіада з настільного 
тенісу

Кубок міста з легкої 
атлетики

«Ратуша - 2022»  



Спортивні заходи 2022 року
Університетські змагання

Змагання з волейболу 
Змагання з футболу з нагоди Дня студента



Спортивні заходи 2022 року

Всеукраїнські змагання 

Бернацька Анастасія – чемпіонка 
України з велоспорту  ВМХ  - 2022

І місце – Чемпіонат України з велоспорту 

BMX- (індивідуальна гонка) 

м. Новоселиця 14-18 жовтня 2022р.

ІІ місце – Чемпіонат України з велоспорту 

BMX- (індивідуальна гонка на час) 

м. Новоселиця 14-16 жовтня 2022р.



Мистецькі здобутки

• ХI Міжнародний

багатожанровий конкурс-

фестиваль «Хай пісня

скликає друзів» : 

Гран-Прі – Ірина

Рейтаровська (викладач –

Олена Зварич, художній

керівник – Валентина 

Головко)

• Обласний конкурс «Жнива 
розпачу – голод крізь віки або
історія повторюється»: І місце
- студентський народний
аматорський театр БДМУ 
(художній керівник –

Валентина Головко)



Зустріч з ветераном праці кафедри медичної біології та 

генетики Т.Є. ДЬЯКОВОЇ 03.10.22 р., яка допомагає ЗСУ, 

створюючи заготовки для маскувальних сіток

Вручення диплома про присвоєння звання

Почесного професора Буковинського

державного медичного університету

професору Пішаку В.П. 8.11.2022 року

Вшанування ветеранів БДМУ



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 2022 році в гуртожитках БДМУ послуги з поселення було

надано 2791 внутрішньо-переміщеним особам.

Наразі проживає 377 осіб. 

В окремі періоди одночасно проживало – більше 1300 ВПО.



Благодійна допомога для ВПО
Найменування Кількість

Бойлери електричні 12

Холодильники 15

Пральні машини 13

Сушки для білизни 4

Мікрохвильові печі 13

Електропечі 10

Праски 12

Матраци 850

Ковдри 650

Подушки з наповненням 400

Комплекти білизни 300



День Святого Миколая для дітей ВПО,

які проживають у гуртожитках БДМУ

Організатори: в.о. ректора Оксана Андрієць, співробітники та інтерни кафедр
акушерства і гінекології (завідувач – професор Олександр Юзько), хірургії №1
(завідувач – професор Ігор Полянський) та педіатрії, неонатології та перинатальної
медицини (завідувач - професор Юрій Нечитайло).



Допомога студентам з числа  ВПО

У гуртожитках сьогодні

проживають студенти

з числа ВПО:

• 53 студенти БДМУ;

• 16 студентів ХНМУ.

Допомога:

• продукти харчування;

• засоби особистої гігієни;

• побутова хімія;

• одяг.



Допомога студентам з числа  ВПО



ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Власні надходження

(спеціальний фонд)

84 %

Кошторис на 2022 рік – 424,4 млн. грн

Асигнування з Держбюджету

(загальний фонд)

68 млн. 924 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 

449,2 424,4

2022



ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виконання кошторису на 2022 рік
(із врахуванням залишку коштів) 

2301070

Показник План Факт %

Загальний фонд 67 179 090 67 179 090 100

Спец.фонд, в т.ч. 354 807 940 312 202 330 87,99

- плата за навчання 322 372 500 296 438 480 91,96

- плата за гуртожитки 32 215 440 15 631 040 48,52

- плата за оренду майна 220 000 132 810 60,37

станом на 15.12.2022



СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ у 2022 році

0,03

0,13

0,30

0,54

0,66

1,02

1,26

15,6

16,8

52,6

223,8

Підготовче відділення

Плата за оренду

Військова підготовка

Клініка (лік.послуги)

Гранти

Клінічні дослідження

Аспірантура, клін.орд-ра

Плата за гуртожиток

Післядипломна освіта

Плата за навчання (вітч.студенти)

Плата за навчання (іноземці)

млн. грн

Станом на 15.12.2022 р.



ПРИДБАННЯ у 2022 році

З початку року придбано предметів, матеріалів, обладнання

та інвентарю на загальну суму 1 758 871,98 грн, в т.ч.:

•Навчальне обладнання 118 087,00 грн

•Господарське обладнання 815 706,00 грн

•Інше обладнання 146 390,60 грн

•Запчастини та комплектуючі 14 250,00 грн

•Господарські та будівельні матеріали 376 265,48 грн

•Паливно-мастильні матеріали 216 650,00 грн

•Інше 71 522,90 грн

Станом на 15.12.2022 р.



БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА

У 2022 році одержано благодійної допомоги на загальну суму

6 226 959,08 грн.

• Чернівецька обласна організація Червоного Хреста

• Міжнародна організація з міграції

• Філія асоціації “MEDICOS DEL MUNDO в Україні”

• Департамент соціальної політики 

• БО "Тепле місто"

• Саенко Оксана Ігорівна

• ТОВ ТПК Н.З. Техно

• МОЗБ

• БО "Центр волонтерства та захисту"

• Благ.фонд "Світ майбутнього"

• Rainbow for Africa Onlus (Italia)

Станом на 15.12.2022 р.



БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА

Найменування Вартість, грн

Портативний ультразвуковий апарат ЕІЕхр Р12001 406 241,00

Система терморегуляції TECOTHERM NEO 745 380,00

Реаніматор для новонароджених RD900AEU Neopuff TM 125 365,00

Апарат ШВЛ VG 70 (Aeonmed) 1 646 244,00

Вага дитяча SECA 336 29 266,00

Сонограф Toshiba SSA-53OA з трьома зондами 365 832,00

Крісло оглядове Schmitz 58739 Wickede (Ruhr) 36 583,00

Монітор пацієнта 39 000,00

Станом на 15.12.2022 р.



РЕМОНТНІ РОБОТИ за 2022 рік

Вид робіт Сума, грн. % від плану

Поточний ремонт 838 385 10,5

Капітальний ремонт 0 0

Разом 838 385 7,5

Станом на 15.12.2022 р.



РЕМОНТНІ РОБОТИ

Проведено поточний ремонт у 4 навчальних корпусах 

та 2 гуртожитках ;

Відремонтовано власними силами  

78 житлових кімнат (38 блоків) у гуртожитках;

Відремонтовано 4 навчальних аудиторії;

Відремонтовано 6 систем опалення;

Відремонтовано 1 фасад.



РЕМОНТНІ РОБОТИ
• навчальний корпус по вул. Федьковича, 15

• навчальний корпус по вул. Федьковича, 16

• навчальний корпус по пл. Театральній, 2

• навчальний корпус по вул. Целана, 9

• гуртожиток №1 по вул. Заньковецької,11

• гуртожиток №5 по вул. Чернігівській,1

• кафедра внутрішньої медицини, фізичної 

реабілітації та спортивної медицини

• кафедра дитячої хірургії та отоларингології

• кафедра інфекційних хвороб

• кафедра хірургії №1



РЕМОНТНІ РОБОТИ

кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та 

спортивної медицини



РЕМОНТНІ РОБОТИ

кафедра хірургії № 1



РЕМОНТНІ РОБОТИ

Гуртожиток № 5

(вул. Чернігівська,1)



Укриття в навчальних корпусах

Театральна площа, 2



Укриття в навчальних корпусах

вул. О.Богомольця, 2



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 серпні 2022 року



ПОЧЕСНІ ПРОФЕСОРИ БДМУ

Тобіас КекЄнс Шольц Григорій Лапшин Василь Пішак



Нагороди та відзнаки співробітників

Премія Чернівецької обласної військової 

адміністрації ім. В. Залозецького

Почесна відзнака Чернівецької обласної військової 

адміністрації «На славу Буковини»

Юзько Олександр Михайлович 

Ковальчук Петро Євгенович

Почесна відзнака Чернівецької обласної ради 

«За заслуги перед Буковиною»

Поліщук Олександр Юрійович



Нагороди та відзнаки співробітників

Почесна Відзнака (медаль) 

Чернівецької обласної військової адміністрації) та 

Чернівецької обласної ради «Вдячна Буковина»

Денисенко Ольга Іванівна 

Навчук Ігор Васильович 

Хомко Олег Йосипович 

Рандюк Юрій Олександрович



Нагороди та відзнаки співробітників

Почесна грамота МОЗ України

Подяка МОЗ України

Ілащук Тетяна Олександрівна 

Грицюк Мар’яна Іванівна 

Ходоровський Володимир Михайлович

Сокольник Сніжана Василівна 



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




