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АННОТАЦІЯ 

 

Буковинський державний медичний університет – сучасний багатопрофільний 

заклад вищої освіти з ідеологією випереджувального інноваційного розвитку на 

основі гармонійних і партнерських взаємовідносин між працівниками, студентами 

та суспільством.  

Університет включений до загального реєстру Всесвітньої організації охорони 

здоров’я, є членом Великої Хартії Університетів, Європейської Асоціації 

Університетів та Асоціації Університетів Карпатського Регіону. 

Діяльність колективу університету спрямована на здобуття найвищих 

результатів в освітній, науковій, лікувальній, міжнародній та громадській діяльності, 

а також формування у випускників високопрофесійних компетенцій, здатності до 

стратегічного мислення, усвідомлення необхідності в професійному 

самовдосконаленні, уміння працювати в команді та міжкультурному середовищі з 

метою досягнення особистого й колективного успіху. Внаслідок військової агресії 

російської федерації у 2022 році колективом були спрямовані зусилля для 

забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, організації допомоги Збройним 

Силам України та внутрішньо переміщеним особам, волонтерства, залучення 

благодійної допомоги тощо. 

Результативність діяльності колективу університету підтверджена визнанням 

на національному та міжнародному рівнях, а також результатами діяльності у  

2022 році, зокрема: 

 За результатами складання тестових компонентів Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту у 2022 році БДМУ посів 2 місце за показником 

абсолютної успішності складання Етапу 1. «Крок 1. Фармація»  

(для здобувачів денної форми) та складання Етапу 1. «Крок 1. Фармація»  

(для здобувачів заочної форми). 

 У 2022 році університет виграв грантовий проєкт Erasmus СВНЕ Симуляційна 

медицина та сценаріо-орієнтоване навчання з невідкладної допомоги (SimS), 

в якому БДМУ виступає координатором. Також виграно грантові проєкти: 

 Erasmus КА 220 Save Life (Врятувати життя: реорганізація базової / 

розширеної підтримки життя через навчання за допомогою 

інноваційних цифрових матеріалів); 

 “Віртуальний пацієнт” із Університетом Аугсбург, (Німеччина); 

 HIVE “HEI Innovation for Knowledge Intensive Entrepreneurship” 

(Інновації ЗВО для підтримки розвитку підприємництва). 

 За рахунок коштів грантового проєкту SAFEMED+ придбано манекени та 

тренажери для навчально-тренінгового центру симуляційної медицини на 

загальну суму 932 000,00 грн.  

 Створено та облаштовано університетську відеостудію. 

 Університетом здійснюється цілеспрямована підготовка науково-

педагогічних кадрів, зокрема у 2022 році затверджені 1 докторська 



дисертація та 29 дисертаційних робіт здобувачів ступеня доктора 

філософії.  

 БДМУ посів 3 місце серед закладів вищої медичної освіти України за 

кількістю отриманих патентів. 

 У 2022 році підписано угоди про двосторонню співпрацю в науково-освітній 

сфері з 10 закордонними установами. 

 Спільно з МОЗ України створено сервіс віддалених консультацій 

DoctorOnlineUA, на платформі якого психологи та лікарі безоплатно 

проконсультували близько 2000 пацієнтів. 

 Укладено нові договори оренди з 18 закладами практичної охорони 

здоров’я обласного та міського  підпорядкування, 6 договорів про 

співробітництво, у т.ч. з 2 державними установами (МОЗ України та НАМН 

України) та 4 приватними клініками. 

 З метою забезпечення безпеки учасників освітнього процесу підготовлені та 

облаштовані 10 найпростіших укриттів, а також укладено 24 угоди на 

використання споруд цивільного захисту. 

 Забезпечено навчання на курсах тактичної медицини за за протоколом ТССС 

(Tactical Combat Casualty Care) понад 2500 осіб, у т.ч. більше 1800 

військовослужбовців Збройних Сил України та 420 працівників Національної 

Поліції України. 

 3 співробітники БДМУ брали участь в роботі мобільних груп морально-

психологічного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України 

відповідно до розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України. 

 У 2022 році в гуртожитках БДМУ послуги з поселення було надано  

2795 внутрішньо переміщеним особам. В окремі періоди в гуртожитках 

університету одночасно проживало більше 1300 внутрішньо переміщених 

осіб. 

 Упродовж  2022 року університетом отримано гуманітарну допомогу на суму 

6 226 959,08 грн. 

 За даними рейтингу інтернет-продуктивності «Webometrics Ranking of 

World’s Universities» університет у січні 2023 року посів 2 місце серед 

медичних університетів України і 19-те місце серед всіх ЗВО України  

 У 2022 році за результатами Консолідованого рейтингу закладів вищої освіти 

України БДМУ входить до ТОП-10 найкращих закладів вищої медичної 

освіти України. 

 Університет посів 6 місце серед медичних університетів та 34 місце серед усіх 

ЗВО України в академічному рейтингу закладів вищої освіти України  

«Топ-200 Україна 2022».  
 

 

 

Структура звіту відповідає пунктам контракту № 840 від 01 грудня 2015 року, 

звіт містить стислу аналітичну інформацію, 15 рисунків, 15 таблиць та 11 додатків. 

  

https://t.me/DoctorOnlineUABot
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Пункт контракту 6.1. Підготовка фахівців з вищою освітою за 

відповідними програмами на відповідних рівнях вищої освіти згідно із 

стандартами вищої освіти 
У Буковинському державному медичному університеті підготовка фахівців з вищою 

освітою здійснюється у відповідності до Конституції України, Законів України «Про вищу 

освіту», «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Положення про організацію 

освітнього процесу у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський 

державний медичний університет», інших нормативних документів, у відповідності до 

стандартів вищої освіти.  

Упродовж звітного періоду університет здійснював освітню діяльність з підготовки 

фахівців освітніх ступенів «доктор філософії», «магістр», «бакалавр», «молодший бакалавр», 

«фаховий молодший бакалавр» та освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «молодший 

спеціаліст»; підготовки іноземних громадян за акредитованими спеціальностями; підготовки в 

інтернатурі, підготовки в клінічній ординатурі, підвищення кваліфікації, стажування, 

перепідготовки та спеціалізації лікарів і провізорів, підвищення кваліфікації та спеціалізації 

бакалаврів і молодших спеціалістів, підготовки до вступу до закладів вищої освіти громадян 

України та  іноземних громадян. 

Провадження університетом освітньої діяльності регламентується ліцензією 

Міністерства освіти і науки України серії серія ЛB № 000438 (наказ МОН України від 

20.01.2017 р. № 11-л), яка переоформлена згідно наказу МОН України від 14.01.2021  

№ 2-л, витягом з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення 

освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти, сертифікатами про акредитацію 

спеціальностей та освітніх програм (додаток 1).  

Освітній процес в університеті забезпечують 50 кафедр у складі 6 факультетів та 

навчально-наукового інституту післядипломної освіти (додаток 2). До складу університету 

входить також фаховий коледж. 
 

Підготовка фахівців проводиться згідно із стандартами вищої освіти, які затверджені 

наказами Міністерства освіти і науки України, та освітньо-професійними програмами, які 

затверджені вченою радою університету. Співробітники університету у складі науково-

методичних комісій Науково-методичної ради МОН України залучені до розробки 

стандартів вищої освіти. До складу науково-методичних комісій Науково-методичної ради 

МОН України включені 4 співробітники БДМУ (наказ МОН України від 25.04.2019 № 582, 

наказ МОН України від 01.04.2022 № 286). 

У 2022 році у зв’язку з веденням воєнного стану освітній процес у весняному 

семестрі 2021/2022 н.р. провадився з використанням дистанційних технологій (наказ по 

університету від 10.03.2022 № 83-Адм), в осінньому семестрі 2022/2023 н.р. – за змішаною 

формою, а саме практичні та семінарські заняття проводилися очно (аудиторно), лекції – 

дистанційно в синхронному режимі за допомогою сервісу відеоконференцій Google Meet 

(наказ по університету від 30.08.2022 № 315-Адм). З метою захисту учасників освітнього 

процесу в умовах воєнного часу забезпечено безумовне переривання освітнього процесу у 

разі доведення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення. 

Під час повітряної тривоги учасники освітнього процесу організовано слідували до споруд 

цивільного захисту і перебували в них до скасування сигналу (службове розпорядження від 

14.03.2022 № 07-сл «Про проведення навчальних занять під час сигналу оповіщення 

«Повітряна тривога», наказ по університету від 18.08.2022 № 296-Адм «Про організацію 

укриття і безпечного розміщення учасників освітнього процесу в разі настання 

надзвичайної ситуації різноманітного характеру»). 

Підготовка фахівців з вищою освітою перебуває під постійним контролем ректорату, 

зокрема питання його організації розглядались на засіданнях ректорату упродовж 2022 року 

із 21 проведених засідань на 15-ти з прийняттям відповідних рішень, а також на 19 

засіданнях Вченої ради університету (додаток 3). 
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Відповідно до Положення про опитування здобувачів освіти щодо якості освітньої 

діяльності проводилось анкетування студентів щодо основних проблем та недоліків у 

організації та якості освітнього процесу (наказ по університету від 26.09.2022 № 388-Адм), 

в якому взяли участь 1375 здобувачів освіти. Результати опитування розглянуті на засіданні 

Центральної методичної комісії 8 грудня 2022 року (протокол № 4) та засіданнях кафедр.  

Всеукраїнська студентська олімпіада у 2021/2022 навчальному році не проводилась 

в зв’язку з введенням воєнного стану. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1179 від 05.11.2021 року «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 2021/2022 навчальному році», наказом по БДМУ № 482-Адм від 15.11.2021 

року «Про організацію та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт у 2021-2022 навчальному році» та відповідно до Положення про 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 18.04.2017 року, з 

листопада 2021 року по лютий 2022 року тривав І тур Конкурсу серед вітчизняних та 

іноземних студентів БДМУ. Для участі в ІІ турі Конкурсу було відібрано і направлено до 

відповідних базових установ 20 кращих студентських наукових робіт. Наказом № 508 від 

31.05.2022 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

05.11.2021 року №1179» відмінено проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021-2022 навчальному році. 

Підсумки конкурсу у кожному навчальному закладі було підведено за результатами І туру. 

В університеті постійно здійснюються організаційні заходи щодо підвищення якості 

підготовки студентів. Створена одна з найбільших електронних баз медичних знань у вигляді 

серверу дистанційного навчання БДМУ (moodle.bsmu.edu.ua), електронні навчально-

методичні матеріали якої постійно удосконалюються та доповнюються. Активно функціонує 

портал дистанційної підготовки до тестових компонентів Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту та ЛІІ «Крок» (123.bsmu.edu.ua). Працює система викладачів – 

відповідальних за моніторинг підготовки студентів до ЛІІ «Крок» під керівництвом деканів 

та координується сектором моніторингу якості освіти і інформаційно-аналітичного 

забезпечення. Розроблений покроковий алгоритм підготовки студентів (лікарів-інтернів) до 

складання тестових екзаменів.  

Рейтингові місця, які зайняв БДМУ серед закладів вищої медичної освіти України в 

2022 році за підсумками складання тестових компонентів Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» 

(кількості студентів, які успішно склали тестовий іспит), наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати складання студентами та лікарями-інтернами БДМУ 

тестових компонентів ЄДКІ та ЛІІ «Крок» у 2022 році 

Назва іспиту  
Рейтингове 

місце 

Кількість 

ЗВО 

Крок 1. Медицина 10 28 

Крок 3. Загальна лікарська підготовка 20 23 

Крок 1. Стоматологія 5 21 

Крок 3. Стоматологія 7 20 

Крок 1. Фармація, промислова фармація (денна) 2 19 

Крок 1. Фармація, промислова фармація (заочна) 2 16 
 

За даними оприлюднених аналітичних довідок Центру тестування порівняльний 

аналіз результатів складання тестових компонентів Єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» студентами та 

лікарями-інтернами БДМУ із національним показником 2022 року наведений у рисунку 2. 
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Рис. 1. Співставлення результатів складання тестових компонентів Єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих 

іспитів «Крок» студентами БДМУ із національним показником 2022 року за % вірних 

відповідей  
 

З метою покращення якості навчання та забезпечення прозорості навчального 

процесу в університеті в 2022 році продовжено впровадження та удосконалення системи 

«Електронний журнал успішності» (eznew.bsmu.edu.ua). На виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 316 «Деякі питання атестації 

здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальностями 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в умовах воєнного стану», з метою проведення атестації 

здобувачів у вигляді комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту в 

дистанційному режимі в Електронному журналі успішності у 2022 році удосконалено 

модуль «Випускний іспит онлайн», за допомогою якого був створений реєстр здобувачів  

та екзаменаторів, електронні екзаменаційні протоколи, забезпечені автоматизований 

розподіл та графік сеансів іспиту, а також автоматизована генерація звітно-облікової 

документації. 

 
Рис. 2. Електронний екзаменаційний протокол в Електронному журналі 

успішності БДМУ.  
 

З метою забезпечення якісної практичної підготовки студентів та лікарів-інтернів в 

університеті функціонує Навчально-тренінговий центр симуляційної медицини, який 

обладнано сучасним симуляційним обладнанням: робот-симулятор дорослої людини, 

робот-симулятор новонародженої дитини, манекени для навчання навичкам евакуації, 

70,2

72,5

80,1
79,3

80,8

73

Крок 1. Фармація Крок 1. Стоматологія Крок 1. Медицина

Національний показник БДМУ 
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манекен для складної інтубації, манекени для індивідуального та групового навчанням 

навичкам серцево-легеневої реанімації, гінекологічні симулятори, манекен для проведення 

ін’єкцій, манекени по догляду за немовлям тощо. На базі центру зі студентами, лікарями-

інтернами та лікарями також проводяться практичні заняття з використанням симуляційних 

технологій, майстер-класи та симуляційні тренінги із залученням стандартизованих 

пацієнтів. На базі центру також створена та функціонує лабораторія клінічних навичок 

сімейної медицини складається із трьох симуляційних кімнат: 1 кімната – для 

відпрацювання медичних навичок, яка включає камери, мікрофони, а також медичне 

обладнання і штучні руки, ноги, сідниці, які можуть бути підключені до комп’ютера; 2 

кімната – звідки інструктор і викладач надає інструкції – управляють навчальним процесом; 

3 кімната, де студенти з викладачем переглядають записане відео – як вони виконували 

маніпуляції, виявляють помилки тощо 

У 2022 році університетом для удосконалення роботи центру та розширення його 

можливостей в межах грантового проєкту Еразмус+ КА2 СВНЕ  «SAFEMED+» закуплено 

симуляційне обладнання на суму 932 000 грн. (табл. 2).  

Таблиця 2 

Перелік симуляційного обладнання,  

закупленого у 2022 році для потреб навчально-тренінгового  

центру симуляційної медицини БДМУ 

№ Найменування  Кількість 

1 
Тренажер для відпрацювання  навичок забезпечення  центрального 

венозного доступу Laerdal IV Torso 
2 

2 Тренажер для голкової та хірургічної конікотомії Cricoid Stick Trainer 1 

3 
Набір накладних модулів травм та  закривавлених ділянок SET; BTLS 

VICTIM-STD 
1 

4 Набір модулів травм WNDS; BSC TRAUMA-STD 1 

5 Манекен для відпрацювання  СЛР у немовлят Little Baby QCPR 2 

6 
Тренажер руки дитини  з венозною сіткою Pediatric Multi-Venous IV 

Training Arm Kit 
2 

7 Манекен для навчання навичкам евакуації і рятування Crash Kelly-STD 1 

У рамках розвитку та впровадження симуляційних технологій навчання 18 лютого 

2022 року Буковинським державним медичним університетом організовано та проведено 

наукова-практична конференція з міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у 

майбутнє» в online форматі, яку внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і 

науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України.  

 
Рис. 3. Наукова-практична конференція з міжнародною участю «Медична 

симуляція – погляд у майбутнє» в online форматі (Чернівці, 18 лютого 2022 року). 
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У роботі конференції взяли участь понад 300 учасників (як доповідачі та слухачі) з 

6 країн: Грузія, Литва, Латвія, Канада, Республіка Узбекистан та Україна, заслухано більше 

50 доповідей, а також проведено 3 майстер-класи.  

У 2022 році університет посів 6 місце серед медичних університетів та 34 місце серед 

усіх ЗВО України в академічному рейтингу закладів вищої освіти України «Топ-200 

Україна 2022» (табл. 3).  

Таблиця 3 

Заклади вищої медичної освіти України 

у рейтингу " Топ-200 Україна 2022" 

Рейтинг серед 

медичних ЗВО 

Національний 

рейтинг ЗВО 
Заклад вищої медичної освіти 

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 

 

У 2022 році університет увійшов до ТОП-10 найкращих закладів вищої медичної 

освіти України за результатами «Консолідованого рейтингу ВНЗ України», складеного 

інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» (табл. 4). У підрейтингу «Кращі заклади 

вищої освіти регіонів України» університет також входить до ТОП-10 найкращих закладів 

вищої освіти Західного регіону 

Таблиця 4 

Заклади вищої медичної освіти України 

у "Консолідованому рейтингу ВНЗ України 2022 року" 

Рейтинг серед 

медичних ЗВО 

Національний 

рейтинг ЗВО 
Заклад вищої медичної освіти 

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 
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Пункт контракту 6.2. Підготовка та перепідготовка, підвищення 

кваліфікації працівників вищого навчального закладу. 
Викладачі університету підвищували свій професійний рівень на ФПК викладачів у 

Національному університеті охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика, Національному медичному 

університеті ім. О.О.Богомольця, Національному фармацевтичному університеті, та інших 

закладах освіти, а також у школі молодого викладача БДМУ.  

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

50 – у Національному фармацевтичному університеті;  

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

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

12 – в інших ЗВО, у т.ч. 8 – закордоном 

У 2022 році Національним університетом охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика 

проведено 3 виїзних цикли тематичного удосконалення на тему «Нові технології 

передавання знань» (березень, листопад та грудень 2022 року), які проводилися на базі 

БДМУ. Цикли прослухали та отримали посвідчення 75 осіб. 

Співробітники університету підвищували свою кваліфікацію в рамках заходів, 

організованих Україно-швейцарським проєктом «Розвиток медичної освіти в Україні»: 

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

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

осіб); 

• Участь у тренінгу “Впровадження проєктів через розуміння людей” (8 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).  

 

 
 

Рис. 4. Співробітники БДМУ - учасники тренінгу «Криза як можливість. 

Стратегувати чи латати діри?» (04-05 липня 2022 року). 
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Пункт контракту 6.3. Виконання державного замовлення та інших 

договірних зобов’язань вищого навчального закладу 
В університеті державне замовлення та договірні зобов’язання з підготовки фахівців 

виконуються в повному обсязі. У 2022 році дипломи отримали: 

- 636 випускників спеціальності «Медицина» (магістр);  

- 98 випускників спеціальності «Стоматологія» (магістр);  

- 23 випускники спеціальності «Стоматологія» (молодший бакалавр);  

- 4 випускники спеціальності «Медична психологія» (магістр);  

- 163 випускники спеціальності «Фармація, промислова фармація» (магістр); 

- 39 випускників спеціальності «Фармація, промислова фармація» (молодший 

бакалавр); 

- 18 випускників спеціальності «Фармація, промислова фармація»  (фаховий 

молодший бакалавр); 

- 35 випускників спеціальності «Фармація, промислова фармація»  (молодший 

спеціаліст); 

- 10 випускників спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» 

(бакалавр); 

- 1 випускник спеціальності «Медсестринство» (магістр); 

- 10 випускників спеціальності «Медсестринство» (бакалавр); 

- 24 випускники спеціальності «Медсестринство» (молодший спеціаліст). 

- 2 випускники спеціальності «Лікувальна справа» (спеціаліст);  

Загалом у 2022 році дипломи отримали 1063 лікарів, фармацевтів, лаборантів, 

зубних техніків та медичних (в тому числі 277 іноземних громадян), з них 28 – з відзнакою. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 316 

«Деякі питання атестації здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні 

за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в умовах воєнного стану» атестація 

атестації здобувачів у 2022 році здійснювалася у вигляді комплексного практично-

орієнтованого кваліфікаційного іспиту у дистанційному форматі. Результати атестації 

здобувачів вищої освіти свідчать про достатньо високий рівень практичної та теоретичної 

підготовки фахівців усіх спеціальностей та освітніх ступенів, за якими здійснюється 

підготовка в університеті, та встановлена їх відповідність вимогам стандартів освіти та 

ступінь готовності випускників до самостійної роботи чи продовження навчання в 

інтернатурі.   

У травні 2022 року проведено об’єктивний структурований клінічній іспит для 

вітчизняних студентів 4 курсу спеціальності «Медицина» в апробаційному режимі. 

 
Рис. 5. Об’єктивний структурований клінічній іспит – 1 для студентів 4 курсу 

спеціальності «Медицина» (апробаційний режим, травень 2022 року) 
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Університетом проведена профорієнтаційна та агітаційна робота для забезпечення 

набору студентів на 1-ий курс у 2022-2023 н.р. (виступи в засобах масової інформації, 

безпосередня робота в загальноосвітніх школах та коледжах, проведення „Днів відкритих 

дверей” тощо). Для інформаційного супроводу вступної кампанії функціонує 

«Інформаційний центр абітурієнта» (vstup.bsmu.edu.ua).  

З метою підготовки до складання національного мультипредметного тесту та 

адаптації майбутніх абітурієнтів до навчання в університеті функціонує підготовче 

відділення. Для забезпечення високого рівня підготовки слухачів, використовуються сучасні 

методи вивчення та засвоєння інформації, зокрема інтернет-технології навчання - “Центр 

підготовки абітурієнта БДМУ” (zno.bsmu.edu.ua). На даному веб-ресурсі випускники 11 

класів мають змогу в дистанційному режимі підготуватися до складання НМТ/ЗНО з 

української мови та літератури, біології, хімії, фізики. 

Ще однією з форм використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

серед абітурієнтів є проведення вебінарів. Зокрема, у 2021-2022 н.р. проведено більше  

30 вебінарів з біології та хімії.  

У 2022 році було подано 4114 заяв від вітчизняних громадян на вступ на навчання 

до БДМУ для здобуття вищої медичної та фармацевтичної освіти (у 2021 році – 3389 заяв).  

Загальна кількість зарахованих у 2022 році склала 850 осіб (у 2021 році – 1228), в т.ч. 

за державним замовленням – 219 осіб (у 2021 році – 176) за кошти фізичних та юридичних 

осіб – 631 (у 2021 році – 1052). Також слід відзначити, що у 2022 році зараховано на 

навчання 82 іноземних громадянина. Результати прийому на навчання до БДМУ у 2022 році 

наведено у додатку 4. 

Таблиця 5 

Показники зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра  

за спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоров’я  

за державним замовленням у 2022 році 

Спеціальність Місць 
Рекомендовано 

до зарахування 
Зараховано 

  222 Медицина 225 225 195 

  221 Стоматологія 7 6 5 

  226 Фармація, пром.фармація 10 10 10 

  225 Медична психологія 10 10 9 

РАЗОМ 252 251 219 

 

Контингент студентів університету станом на 31 грудня 2022 року складав  

4237 осіб, з яких 1023 – іноземці. 

У 2022 році зараховано до інтернатури 425, у т.ч. 96 осіб – за кошти державного 

бюджету, 329 – за кошти фізичних (юридичних) осіб 

Таблиця 6 

Показники зарахування до інтернатури у 2020-2022 роках 

Рік Державне замовлення Контракт Всього 

2020 88 404 492 

2021 90 296 386 

2022 96 329 425 

  

Станом на 31 грудня 2022 року загальна кількість осіб, що навчаються в університеті 

становила 7490 осіб, у т.ч. 4237 студентів, 725 інтернів, 2446 лікарів (провізорів)-слухачів, 

71 аспірант, 5 докторантів та 6 клінічних ординаторів (рис. 6). 
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Рис. 6. Контингент осіб, які навчалися в БДМУ станом на 31.12.2022 року.  

 

Пункт контракту 6.4. Дотримання вищим навчальним закладом ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності 

Адміністрацією університету постійно контролюється дотримання університетом 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 із змінами. 
 

Кадрове забезпечення 
Важливою умовою виконання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері 

вищої освіти є належний рівень кадрового забезпечення освітнього процесу. Освітній 

процес в університеті забезпечують 645 науково-педагогічних працівників, в тому числі: 

107 докторів наук, 82 професори, 416 кандидатів наук та 257 доцентів.  

У 2022 році: присуджено науковий ступінь «кандидат наук» – 24 особам, «доктор 

наук» – 1 особі, присуджено вчене звання «професор» – 1 особі та «доцент» – 10 особам.   

 

 
Рис. 7. Кадрове забезпечення освітнього процесу в 2022 році. 

 

Для аналізу якісного складу штатних науково-педагогічних працівників 

університету, нижче наведені статистичні дані: 

 

107; 16,5%

416; 64,5%

122; 19%

Доктори наук

Кандидати наук

без наукового ступеня
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Таблиця 7 

Динаміка якісного складу науково-педагогічних працівників 

(2017-2022 рр.) 

Науковий ступінь  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Докторів наук 94 98 103 102 113 107 

Кандидатів наук 418 423 422 421 414 416 

РАЗОМ: 512 521 525 523 527 523 

 

Таблиця 8 

Вікова характеристика завідувачів кафедри 

Вік 2017  2018 2019 2020 2021 2022 

до 35 років 0 осіб 0 осіб 0 осіб 0 осіб 0 осіб 0 осіб 

35-59 років 38 осіб 37 осіб 36 осіб 33 особи 35 осіб 32 особи 

≥ 60 11 осіб 12 осіб 13 осіб 16 осіб 15 осіб 18 осіб 

 

З-поміж науково-педагогічних працівників університету працюють 19 – Заслужених 

лікарів України, 1 – Заслужений працівник освіти України, 1 – Заслужений працівник 

охорони здоров'я, 1 – Заслужений діяч науки і техніки України,  8 – нагороджені званням 

"Відмінник освіти України", 4 – "Відмінник охорони здоров’я". 

Впродовж 2022 року 1 особа нагороджена Почесною грамотою Чернівецької 

обласної військової адміністрації, 1 – Грамотою Чернівецької обласної ради, 27 – Почесною 

грамотою Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної військової адміністрації, 

6 – Почесною грамотою Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради, 4 – 

Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної військової 

адміністрації, 4 – Подякою Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної 

військової адміністрації, 5 – Подякою Чернівецької обласної ради, 1 – Почесною відзнакою 

Чернівецької обласної ради "За заслуги перед Буковиною", 1 – Почесною відзнакою 

Чернівецької обласної військової адміністрації "На славу Буковини", 5 – Почесною 

відзнакою "Вдячна Буковина", 1 – Премією Чернівецької обласної військової адміністрації 

ім. В.Залозецького.  

Кадрове забезпечення підготовки фахівців в університеті відповідає Ліцензійним 

умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. 

 

Матеріально-технічне забезпечення 

Матеріально-технічна база університету дозволяє здійснювати освітній процес, 

наукову і лікувальну роботу на сучасному рівні згідно з вимогами стандартів підготовки 

фахівців та надання медичної допомоги. Університет має 15 навчальних корпусів, 6 

гуртожитків, 31 клінічна кафедра базуються у базі 23 закладів охорони здоров’я м. Чернівці 

та області, які забезпечені сучасним обладнанням. Загальна площа приміщень становить 

61746,79 м2. 

Навчальні аудиторії забезпечені відповідною кількістю меблів, дошками та іншим 

необхідним обладнанням. Навчальні приміщення, в яких проводиться підготовка 

здобувачів вищої освіти, відповідають існуючим будівельним та санітарним нормам, 

вимогам правил безпеки, існуючим нормам з охорони праці. Робочі місця науково-

педагогічного та допоміжного персоналу обладнані сучасними меблями, комп’ютерами, 

оргтехнікою та іншим необхідним інвентарем. У навчальних приміщеннях є значна 

кількість обладнання для забезпечення наочності викладання дисциплін, серед яких і 

анатомічні моделі, вологі препарати, муляжі, манекени, імітатори, тренажери та 

симулятори, лікувальне-діагностичне обладнання. У 2022 році за рахунок коштів 

грантового проєкту SAFEMED+ придбано манекени та тренажери на загальну суму 

932 000,00 грн. (табл. 2). 

В університеті є близько 300 одиниць мультимедійного обладнання, у тому числі 129 



11 

 

мультимедійних проекторів, 141 рідкокристалічний телевізор, 4 інтерактивних дошки і 4 

інтерактивні панелі. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного 

використання в навчальних аудиторіях складає понад 60 %. 

На кафедрах у навчальному процесі широко використовується комп’ютерна техніка. 

В університеті функціонують 17 комп’ютерних класів. В університеті налічується майже 

1100 комп’ютерів (у тому числі більше 200 ноутбуків). 

За рахунок коштів грантового проєкту SAFEMED+ у 2022 році придбано 

відеокамеру Blackmagic вартістю 46 490,00 грн. та 1 персональний комп’ютер вартістю 78 

948,00 грн., що в комплексі з придбаннями відео- та аудіоапаратури, проведеними у 

попередніх роках, дозволили у звітному періоді облаштувати та відкрити університетську 

відеостудію. У відеостудії проведені зйомки відеороликів для урочистостей, днів відкритих 

дверей, публічних захистів дисертацій та здобуття ступеня доктора філософії. В 

подальшому планується виготовлення навчального відеоконтенту (відеолекції, відеоролики 

виконання практичних навичок та маніпуляцій тощо), проведення конференції в онлайн-

режимі, вебінарів тощо.  

   
Рис. 8. Зйомка Дня відкритих дверей в університетській відеостудії. 
 
 

З метою забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, відповідно до кодексу 

цивільного захисту України, Порядку створення, утримання фонду захисних споруд 

цивільного захисту та ведення його обліку (постанова КМУ від 10 березня 2017 р. № 138), 

наказу МВС України від 09.07.2018 р. № 579 «Про затвердження вимог з питань 

використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» підготовлені та 

облаштовані 10 найпростіших укриттів, а також укладено 24 угоди на використання 

споруд цивільного захисту. Найпростіші укриття на підставі актів «Оцінки приміщень 

БДМУ щодо можливості їх використання для укриття населення, як найпростішого 

укриття», зареєстровані в «Книзі обліку споруд подвійного призначення» за номерами:  

- № 69, адміністративно-навчальний корпус, пл. Театральна, 2; 

- № 70, навчальний корпус, вул. Богомольця, 2; 

- № 71, навчальний корпус, вул. О. Гузар, 2;  

- № 72, навчальний корпус, вул. Кобилянська, 42; 

- № 73, навчальний корпус,  вул. Федьковича, 15 А; 

- № 74, навчальний корпус, вул. П. Целана, 9; 

- № 75, палац «Академічний», вул. Шіллера, 11; 

- № 76, гуртожиток № 5, вул. Чернігівська, 1;  

- № 77, гуртожиток №8, вул. Півд. Кільцева, 8 А; 

- № 164, навчальний корпус,  вул. Федьковича, 16.   

Укриття забезпечені місцями для сидіння (лежання), ємностями з питною та 

технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання), контейнерами для 

зберігання продуктів харчування, виносними баками для нечистот, що щільно  

закриваються (для неканалізованих приміщень), резервним штучним освітленням, 
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первинними засобами пожежогасіння, засобами надання медичної допомоги, засобами 

зв’язку та оповіщення;   шанцевим інструментом. 6 з 10 найпростіших укриттів забезпечені 

генераторами дизельними або бензиновими.  

 
Рис. 9. Укриття в адміністративно-навчальному корпус (пл. Театральна, 2) 
 

Університет має власний палац „Академічний” загальною площею 2395,3 м2, який 

розрахований на 700 місць. У палаці створені належні умови для проведення різнопланових 

студентських вечорів, мистецьких заходів, творчих зустрічей, занять у гуртках художньої 

самодіяльності.  

В університеті створено належні умови для занять з фізичного виховання, 

тренувального процесу та оздоровлення студентів. Спортивна база БДМУ складається з 

спортивного комплексу (вул. О.Гузар, 2), де функціонує п’ять спортивних залів загальною 

площею 762,3 м2, та університетського спортивно-оздоровчого табору «Здоров‘я»  

(с. Репужинці Заставнівського району), в якому працює 3 спортивних майданчики 

(волейбольний, баскетбольний та футбольний) загальною площею 428,0 м2 та плавальний 

басейн загальною площею 60,5  м2. 

Затверджений на засіданні ректорату БДМУ 22 лютого 2022 року план будівництва, 

капітального та поточного ремонту Буковинського державного медичного університету за 

рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету 2022 року було неможливо 

реалізувати в повному обсязі у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти 

України, та введенням воєнного стану.  

Водночас відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 9 червня 2021 р. 

№ 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською 

службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (із змінами), упродовж 2022 року 

в університеті проведено поточні ремонти на об’єктах університету, що склало близько 9% 

об’єму робіт які були заплановані на 2022 рік: 

- ремонт навчальної аудиторії кафедри хірургії по вул. Головній, 137; 

- ремонт навчальної аудиторії курсу отоларингології по вул.Головній,137; 

- ремонт з заміною вікон та дверей навчальних аудиторій кафедри внутрішньої 

медицини та фізичної реабілітації по вул. Г. Майдану, 230; 

- ремонт покрівлі, каналізаційної мережі та ремонт 2-х газових котлів в гуртожитку 

№1 по вул. Заньковецької, 11; 

- поточний ремонт мережі опалення у навчальному корпусі по вул. Федьковича, 16; 

- заміна циркуляційних насосів системи опалення в гуртожитку №5 по 

вул.Чернігівській,1; 

- заміна частину радіаторів опалення на кафедрі інфекційних хвороб по 

вул.Головній,137;  

- заміна розширювального баку системи опалення в котельні по пл. Театральній, 2; 

- заміна розширювального баку та циркуляційного насоса системи опалення в 

котельні по вул. Целана, 9; 
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- заміна розширювального баку та циркуляційного насоса системи опалення в 

котельні по вул. Федьковича, 15; 

- заміна циркуляційний насос системи опалення в котельні по 

вул.Чорноморській,13 літ «Б»; 

- планово-попереджувальні роботи з поточного ремонту електромереж на об’єктах 

БДМУ. 

В гуртожитку №5 по вул.Чернігівській,1 проведений поточний ремонт 39 житлових 

блоків (78 кімнат) власними силами університету без залучення підрядних організацій. 

На всіх котельнях та топкових університету проведені роботи по підготовці до 

осінньо-зимового періоду 2022-2023 рр., а саме:  

- проведено налаштування автоматики безпеки газових котлів; 

- проведено ревізію та ремонт запобіжних та вибухових клапанів, запірної 

арматури і газових пальників; 

- проведена перевірка манометрів, термометрів, сигналізаторів довибухових 

концентрацій газу систем опалення та газопостачання; 

- проведені пусконалагоджувальні роботи на топочних та котельнях;  

- обстеження газових мереж та газового обладнання університету;  

- проведені роботи по чистці вентиляційних каналів, димарів;  

- проведена планова повірка теплового лічильника, лічильників газу та коректорів 

газу; 

- проведено контрольне випробування робочим тиском газопроводів котелень; 

- проведено поточний ремонт електрообладнання і освітлення котелень, 

змащування вальниць (підшипників) на електродвигунах; 

- розроблено алгоритм дій на випадок відключення природного газу, електроенергії 

в навчальних корпусах та гуртожитках БДМУ на опалювальний період 2022-2023 рр.  

Вагомою складовою матеріально-технічної бази університету є гуртожитки. У 

структурі університету є 6 гуртожитків загальною площею 24905,1 м2, житлова площа 

12928,1 м2. 
Загалом матеріально-технічне підготовки фахівців в університеті відповідає 

Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. 
 

Навчально-методичне забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу відповідає нормативним 

вимогам. Зокрема, наявні освітні програми нового покоління (освітньо-професійні та 

освітньо-наукові), навчальні та робочі навчальні плани, які розроблені відповідно до 

нормативних вимог. 

На засіданнях Центральної методичної комісії, 12 предметних методичних та  

2 організаційно-методичних комісій значну увагу було приділено навчально-методичному 

забезпеченню освітнього процесу, здійснювалась перевірка якості теоретичної та 

практичної підготовки студентів випускних курсів медичних, стоматологічного та 

фармацевтичного факультетів, коледжу університету.  

Упродовж календарного року проводився аналіз виконання плану видання 

підручників, навчальних та навчально-методичних посібників. На засіданнях Центральної 

методичної комісії було розглянуто 122 найменування навчальної літератури. 

Для забезпечення освітнього процесу у 2022 році співробітниками університету 

підготовлено та видано 67 найменувань навчальної літератури , зокрема: 

- підручників – 2;  

- посібників – 65, у т.ч. 21 – англійською мовою. 

В університеті підготовлені робочі навчальні плани на 2022-2023 навчальний рік. 

Графік навчального процесу розроблений на навчальний рік, складений у відповідності до 

робочих навчальних планів, передбачає міждисциплінарний зв’язок, безпекову та 
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епідеміологічну ситуацію, рівномірність завантаження аудиторного фонду, аптечних та 

лікувальних закладів і відповідає вимогам навчальних планів та нормативних документів. 

Загалом навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців в університеті 

відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. 

 

Інформаційне забезпечення 

Адміністрацією університету особлива увага приділяється комплектуванню 

бібліотечного фонду сучасною навчальною та науковою літературою, періодичними 

виданнями й іншими документами. 

Упродовж 2022 року у бібліотеку надійшло 2 450 примірників літератури на суму 

382 тис. 859 грн. 86 коп., з них: 

- навчальної – 2 127 примірників; 

- наукової – 320 примірників; 

- художньої та іншої – 3 примірники.  

У тому числі українською мовою – 2 160 примірників, англійською мовою –                

267  примірників. 

Вказані книги були передані бібліотеці безкоштовно, з них у якості гуманітарної 

допомоги з Республіки Польща отримано 1 000 примірників. У зв’язку з воєнним станом у 

звітному році книги не закуповувалися. 

Продовжується робота щодо наповнення електронного каталогу АБІС «ІРБІС 64». 

Станом на 31.12.2022 року електронний каталог налічував 378201 одиниць інформації. Крім 

АБІС «ІРБІС 64» у межах бібліотеки діє автоматизована бібліотечна інформаційна система 

«Liber Media» (397 315 записів).   

Наявна база даних повнотекстових електронних варіантів навчальної літератури, 

розміщена у локальній інформаційній бібліотечній мережі електронних читальних залів №2 

і №3. 

Створено нову (закриту) базу для повнотекстової електронної колекції навчальної 

літератури, виданої співробітниками БДМУ. Електронні документи – 244 прим. були  

конвертовані у необхідний формат для розміщення у базі. Для електронних варіантів 

виданої літератури були створені бібліотечні описи, а самі документи фізично були 

розміщені на сервері. 

Одним з засобів інформаційного забезпечення є власний веб-сайт бібліотеки –

http://medlib.bsmu.edu.ua. За звітний рік були оновлені сторінки розділу «Фонди 

бібліотеки»:  «Нові надходження» та «Нові надходження літератури». Вони містять 

бібліографічний список книг, які надійшли у бібліотеку останнім часом. Список 

доповнюється щомісяця. 

Протягом звітного періоду на сайті бібліотеки у розділі «Наукометричні бази даних»  

для науковців тривали та продовжують тривати безкоштовні доступи до наукометричних 

ресурсів: Web of Science і Scopus. Тривав також безкоштовний доступ до повнотекстової 

зарубіжної бази даних ScienceDirect (Elsevier): до 2 088  електронних монографій за 2019-

2022 роки – безстроково. Окрім бази даних «Scopus», у 2022 році Elsevier відкрила 

безкоштовний доступ до електронних платформ повнотекстових ресурсів бази даних 

«ScienceDirect», низки медичних ресурсів, «ClinicalKey», «Complete Anatomy», «Embase», 

«Osmosis». 

З грудня 2021 року до грудня 2022 року тривав доступ до повнотекстової зарубіжної 

бази даних наукової інформації «Medline® with Full Text» (EBSCO) (з будь-якого 

місцезнаходження користувача).   

З 6 березня 2022 року надавався безкоштовний доступ до нових ресурсів  EBSCО: 

 DynaMed – ресурс з матеріалами для клініцистів. 

 Nursing Reference Center Plus – найактуальніша інформація для медичних сестер. 

 Rehabilitation Reference Center – медична інформація для фізіотерапевтів. 

http://medlib.bsmu.edu.ua/
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Назавжди наданий безкоштовний доступ до повних текстів ~10 000 книг за 2017 рік 

одного з найбільших світових видавництв Springer Nature. 

Видавництво Wolters Kluwer надало безкоштовний доступ до Програми досліджень 

у галузі охорони здоров’я — ресурсу Hinari (Access to Research for Health programme): до 21 

000 журналів (на 45 різних мовах), до 69 000 електронних книг, до 115 інших інформаційних 

ресурсів в цей час доступні організаціям у галузі охорони здоров’я більш ніж у 125 країнах, 

областях та на територіях. 

Видавництво McGraw-Hill  з 1 липня 2022 надало безкоштовний доступ до трьох  

медичних платформ до кінця 2022 року: 

 AccessMedicine; 

 AccessSurgery; 

 AccessEmergencyMedicine. 

Мультимедійна платформа MedOne надала цифровий доступ до видавничої 

програми Thieme. 

До 30 вересня 2022 р. бібліотека мала безкоштовний доступ від видавництва 

Bentham Science   до електронних ресурсів рецензованої наукової літератури в галузях 

фармакології та медицини, технічних та суспільних наук. 

В університеті продовжує функціонувати  цифровий репозиторій «Інтелектуальні 

фонди БДМУ»  у програмному середовищі DSpace шляхом самоархівування. Репозиторій 

постійно наповнюється записами про статті, тези, дисертації, дані по санітарно-

просвітницькій роботі, раціоналізаторські пропозиції, патенти, монографії та 

повнотекстовими версіями наукових періодичних видань університету 

Вже кілька років поспіль Цифровий репозиторій входить до п’ятірки кращих серед 

медичних електронних архівів і налічує 18720 електронних записів сформованих у 8 

основних розділів глибиною архіву до 1947 року. Щороку архів доповнюється більше ніж 

на півтори тисячі записів, за 2022 рік  зріс на 2080 ел.записів.  

Триває підготовка цифрового репозиторію «Інтелектуальні фонди БДМУ» до 

інтеграції з міжнародною системою ORCID, Національним репозитарієм академічних 

текстів (НРАТ), онлайн-сервісом пошуку плагіату Unicheck та Національною електронною 

науково-інформаційною системою (URIS). 

Продовжується робота з сайтом «Наукові конференцій БДМУ» в межах проекту 

«Наукові конференції України»  на базі Open Conference Systems (OCS) в рамках Асоціації 

користувачів Української науково-академічної мережі. За 2022 рік було представлено 4 

конференції внесених до галузевого Реєстру (947 презентацій/доповідей, тез). 

В жовтні університет став одним із 17 Преміум членів національного консорціуму, 

який використовує сервіси та ресурси ORCID у регіональному та національному контексті, 

та послуговується світовими стандартами імплементації.  

Відповідно розпорядження Міністерства освіти та науки України відбулося 

впорядкування профілів БДМУ у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, що 

повинно забезпечити коректне відображення статей працівників університету в 

інституційних профілях, сприяти здійсненню якісного моніторингу результатів наукової 

діяльності установи за показниками публікаційної активності, а також забезпечити 

можливість отримання загальних показників публікаційної активності у розрізі головних 

розпорядників бюджетних коштів.  

Розпочато роботу з багатофункціональною інформаційно-телекомунікаційною 

системою – Національна електронна науково-інформаційна Система “URIS” з метою 

забезпечення збору, формування, обробки, зберігання, використання даних та інформації 

про сферу наукової і науково-технічної діяльності університету. 

Університетська комп’ютерна мережа об’єднує волоконно-оптичними та 

кабельними лініями зв’язку усі навчальні корпуси університету. Загальна довжина 

університетської локальної мережі становить близько 68 км, має 34 комутаційних 

https://bit.ly/3IdbJ9n
https://bit.ly/3nnNR9a
https://bit.ly/3QTpb6c
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вузла.  Організований неперервний доступ студентів, співробітників і аспірантів до ресурсів 

Internet, автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи.   

В 2022 р. продовжено розпочаті роботи по модернізації мережі шляхом провадження 

технології GPON.  

Окрім дротової мережі продовжено розбудову та підтримку бездротових технологій, 

що дає можливість створення додаткових «клієнтських» місць, зорієнтованих на 

використання власної комп’ютерної техніки. У 2022 забезпечено бездротовим зв’язком всі 

пункти тимчасового перебування студентів та викладачів під час «повітряної тривоги».  

У 2022 році продовжено оптимізації телефонної мережі шляхом переведення 

абонентів на технології IP телефонії, що значним чином розширило перелік послуг зв’язку 

та знизились фінансові витрати в цьому напрямку. 

У 2022 році в відділ технічних засобів навчання, на який покладено функції 

супроводу інформаційно-комп’ютерних мереж, впровадження сучасних технологій в 

начальний процес, з організації та підтримки технічного, технологічного та інформаційного 

забезпечення навчально-виробничої діяльності університету, впровадив нові технології в 

організації відео трансляцій в реальному часі.  

За звітний період проведено комплекс робіт із впровадження сучасних програмних 

та технічних засобів, пакетів прикладних програм, комп'ютерних інформаційних 

технологій в освітній процес та адміністративно-господарську діяльність університету.  

Здійснювалася організація роботи та програмно-технічне забезпечення 

інформаційної мережі, інформаційно-методична підтримка користувачів програмних і 

технічних засобів та мережі, розширення інформаційної інфраструктури університету, 

організація технічної підтримки освітнього процесу та культурно-масових заходів з 

дотриманням карантинних заходів та використанням відеоконференцій. 

У 2022 році продовжилась робота щодо покращення позицій університету у 

світовому вебометричному рейтингу Webometrics. За даними рейтингу інтернет-

продуктивності «Webometrics Ranking of World’s Universities» університет у січні 2023 року 

посів 2 місце серед медичних університетів України і 19-те місце серед всіх ЗВО України. 

У порівнянні з минулим роком БДМУ покращив свої позиції на 1 місце серед медичних 

ЗВО та на 18 місць серед усіх ЗВО України. 

Забезпечено постійний доступ до навчальних і адміністративних інформаційних 

ресурсів, розвиток мережі та її ефективне функціонування, що дозволяє використовувати 

сучасні технології комунікації у всіх підрозділах університету.  

Загалом інформаційне забезпечення підготовки фахівців в університеті відповідає 

Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. 

 

Пункт контракту 6.5. Високоефективна наукова, науково-технічна та 

інноваційна діяльність вищого навчального закладу, в тому числі впровадження 

результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-

технічне співробітництво. 
З метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій 

діяльності науковців, забезпечення системного підходу в підготовці науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу в 

університеті сформувалися наукові школи, розробки яких стосуються багатьох проблем 

медицини, зокрема діагностики, лікування та профілактики захворювань серцево-судинної 

системи, туберкульозу, ендокринної та імунної систем, органів травлення, органів дихання 

у дітей та дорослих, розробки й апробації нових лікарських засобів. Університет приділяє 

велику увагу обміну науковою інформацією та апробації наукових досліджень. 

В університеті функціонують Навчально-наукова лабораторія БДМУ та Центр 

клінічних досліджень.  

За допомогою Центру клінічних досліджень активно проводиться науковий та 

організаційний супровід, облік та упорядкування фінансової складової, консультаційний 
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супровід перевірок баз проведення контролюючими органами, попередній аналіз запитів на 

проведення та пошук нових досліджень, моніторинг правової бази. 

Таблиця 9 

Показники діяльності Центру клінічних досліджень у 2022 році 

Проведено досліджень 33 

Головні дослідники 11 

Надходження (тис.грн.) 1 114,85 
 

Щорічно БДМУ є організатором Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференцій, пленумів, симпозіумів та конгресів. Щороку, на базі університету 

відбуваються науково-практичні заходи, у тому числі міжнародного рівня з використанням 

сервісу відеоконференцій Web class науково-освітньої телекомунікаційної мережі «URAN» 

та представництвом наукових конференцій з використанням інтернет ресурсу «Наукові 

конференції України» телекомунікаційної мережі «URAN».  

01 січня 2022 року набрала чинності Постанова КМУ від 14 липня 2021 року № 725 

«Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку 

медичних та фармацевтичних працівників». Буковинський державний медичний 

університет є Провайдером у системі безперервного професійного розвитку медичних та 

фармацевтичних працівників (система БПР), реєстраційний номер – 1025. Наукові заходи, 

організатором яких є БДМУ, реєструються у системі БПР та проводяться згідно до Реєстру 

заходів безперервного професійного розвитку. 

Впродовж 2022 року проведено 54 наукових заходи, у т.ч.: 

- 4 наукових заходи згідно до галузевого Реєстру МОЗ України на 2022 р.; 

- 1 науковий захід згідно до плану МОН України на 2022 р.;  

- 2 регіональних (міжрегіональних) науково-практичних конференцій; 

- 1 регіональний (міжрегіональних) науково-практичний семінар; 

- 18 тренінгів; 

- 28 он-лайн лекції, майстер-класи фахової майстерності, круглі-столи, науково-

методичні, науково-практичні та інформаційні семінари згідно до плану заходів у БДМУ 

щодо відзначення Дня науки в Україні. 

Щорічно проводиться наймасштабніший в Україні форум молодих учених – 

Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених BIMCO 

(Bukovinian International Medical Congress).  

5 - 8 квітня 2022 року на базі Буковинського державного медичного університету 

було заплановано проведення ІХ Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу 

студентів і молодих учених BIMCO 2022. Було подано заявку на включення заходу до 

Переліку наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених Міністерства 

освіти і науки України на 2022 рік. У зв'язку із епідеміологічною ситуацією через 

поширення COVID 19 у країні та світі конгрес Студентським науковим товариством і Радою 

молодих учених БДМУ вже втретє був організаційно і технічно підготовлений до 

проведення онлайн.   

У ІХ Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів і молодих учених 

BIMCO 2022 ONLINE було зареєстровано 1294 учасників, з яких 732 молодих науковців 

медичних і фармацевтичних навчальних закладів і медичних установ України та 562 

учасники з Австралії, Австрії, Албанії, Алжиру, Афганістану, Бангладешу, Белізу, Болгарії, 

Боснії та Герцеговини, Великобританії, Греції, Грузії, Єгипту, Замбії, Ізраїлю, Індії, 

Індонезії, Ірану, Ірландії, Італії, Йорданії, Канади, Кіпру, Киргизстану, Китаю, Латвії, 

Литви, Малайзії, Молдови, Непалу, Нігерії, Нідерландів, Німеччини, Пакистану, Польщі, 

Португалії, Республіки Косово, Румунії, Сербії, Судану, США, Туреччини, Угорщини, 

Узбекистану, Хорватії, Фінляндії, Франції, Чеської Республіки, Швейцарії (50 країн). 

Прорецензовано та підготовлено до друку 538 тез. 
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У 2022 році конгрес BIMCO підтримував міжнародне партнерство з 35 медичними 

конференціями 20-ти вищих медичних навчальних закладів Європи та світу і мав  37 

амбасадорів з 29 країн: Афганістан (1), Німеччина (1), Індія (2), Грузія (1), Албанія (1), 

Польща (1), Бангладеш (2), Молдова (1), Судан (1), Киргизстан (2), Непал (1), Замбія (1), 

Болгарія (1), Боснія і Герцеговина (1), Туреччина (1), Франція (1), Узбекистан, Китай (1), 

Гана (1), Ангола (1), Чеська Республіка (1), Сербія (2), Іран (2), Алжир (1), Фінляндія (1), 

Нігерія (2), Єгипет (1), Румунія (1), Пакистан (1), Індонезія (1). 

Учасники ІХ Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих 

учених BIMCO 2022 будуть мати змогу представити свої роботи у рамках Х Міжнародного 

медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених BIMCO 2023. 

Призначено виплату стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених 1 

співробітнику університету.  

Таблиця 10 

Показники діяльності Студентського наукового товариства БДМУ 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Гуртків 51 53 54 55 58 60 61 65 65 

Студентів-

гуртківців 
1300 1380 1305 1260 1325 

1344 1332 
1316 1227 

Публікацій 719 803 806 713 733 713 571 511 411 

Учасників 

наукових форумів 
756 1016 1082 945 929 

826 663 
667 293 

Переможців 

конференцій 
115 132 152 116 159 

142 67 
66 7 

 
 

Міжнародне співробітництво університету спрямоване на налагодження співпраці із 

зарубіжними установами та розширення вже існуючих міжнародних контактів, активізацію 

академічної мобільності здобувачів освіти та професорсько-викладацького 

складу,  вивчення ринку освітніх послуг та вдосконалення процесу набору іноземних 

громадян на навчання до університету.   

На сьогодні університет співпрацює з 63 закордонними університетами та науково-

дослідними установами. У 2022 році було підписано/поновлено 10 угод про двосторонню 

співпрацю в науково-освітній сфері з наступними закордонними установами: 

міжінституційний договір по програмі Erasmus + з Університетом «Аполонія», Ясси 

(Румунія); міжінституційна угода по програмі Erasmus + з Литовським університетом наук 

про здоров’я, м. Каунас (Литовська Республіка); спеціальні угоди щодо студентського 

обміну та професорсько-викладацького складу з Університетом м. Сантьяго де 

Компостелла (Королівство Іспанія); меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з 

Асоціацією «Medicos del Mundo» (Королівство Іспанія); договір про співробітництво в 

освітньо-науковій сфері з Університетом Севільї (Королівство Іспанія); меморандум 

взаєморозуміння між БДМУ та Університетом Толедо (США); договір про співпрацю з 

Федерацією Handicap International (Республіка Франція); договір про співпрацю з клінікою 

«Агаплезіон Ев. Батільдіскранкенхаус Бад Пірмонт» (Федеративна Республіка Німеччина); 

договір про співпрацю з гуманітарною місією UK-MED, Манчестер (Королівство 

Великобрританії); договір про співпрацю з Батумським медичним університетом – 

Авіценна м. Батумі (Грузія). 

Завдяки підтримці діючих договорів та підписанню нових міжінституційних угод 

БДМУ у рамках проєктів Erasmus+ у 2022 році відбулися: 1 двомісячне стажування інтерна 

в Університеті Сантьяго де Компостела (Королівство Іспанія); 2 студентки пройшли 

двомісячне літнє стажування в Університеті медицини, фармації, наук та технологій імені 

Георга Еміля Паладе м. Тиргу Муреш (Румунія); 2 здобувачі освіти навчалися 5 місяців у 

Литовському Університеті Наук про Здоров’я, м. Каунас (Литовська Республіка); 1 
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студентка навчалася 2 місяці в Коледжі медичних та стоматологічних наук Бірмінгемського 

Університету, м. Бірмінгем, (Королівство Великобританії) в рамках грантової програми 

Українсько-Британського проєкту об'єднання університетів; 4 здобувачів освіти БДМУ 

виграли грант на участь у п’ятимісячній програмі Державної програми Литовського уряду 

в Литовському Університеті Наук про Здоров’я, м. Каунас (Литва) за кошти Уряду 

Литовської Республіки; 2 викладачки взяли участь в грантовій кредитній мобільності на 

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

спільного проєкту Erasmus+ KA107; 2 викладачки взяли участь у тижневій грантовій 

кредитній програмі в Університеті медицини, фармації, науки та технологій імені Жоржа 

Еміля Паладе м. Тиргу-Муреш (Румунія); 1 викладачка взяла участь у тижневій грантовій 

програмі викладацької мобільності Еразмус+ КА107 та відвідала Литовський університет 

наук про здоров’я, м. Каунас (Литовська Республіка); 1викладач проходить піврічне 

стажування у клініці «Агаплезіон Ев. Батільдіскранкенхауз Бад Пірмонд»  (Федеративна 

Республіка Німеччина); 1 аспірант проходить піврічне стажування в Університеті Сантьяго 

де Компостела (Королівство Іспанія). 

Окрім того, 7 студентів взяли участь в міжнародних студентських конгресах, 

форумах та семінарах і 59 співробітників університету пройшли стажування за кордоном, 

відвідали конференції, симпозіуми, форуми 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 Бельгії (2), Латвійська Республіка (2), 

Королівство Великобританії (1), Австрійська Республіка (1), Сполучені Штати Америки (1), 

Португальська Республіка (1). 

У 2022 році подано заявку на участь університету в DigiTal tRANSFORMation of 

higher dental EDucation Activity: ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2. (ЦИФРОВА 

ТРАНСФОРМАЦІЯ вищої стоматологічної освіти). Проєкт спрямований на посилення 

навчальних програм і розвиток кадрових ресурсів шляхом цифровізації в сфері 

стоматологічної освіти; 

За звітній період подано заявку на участь університету в проєкті Fostering 

InterDISciplinary research TRAINing on health and aging (DISTRAIN) (Сприяння 

міждисциплінарним дослідженням з питань здоров’я та старіння). 

У 2022 році продовжено участь в проєкті SAFEMED+  “Simulation in Undergraduate 

MEDical Education for Improvement of SAFEty and Quality of Patient Care (Симуляційне 

навчання в медичній освіті для підвищення безпеки та якості обслуговування пацієнтів)”, 

Еразмус+ проєкт вищої освіти СВНЕ. Метою проєкту є створення центру клінічних навичок 

та умінь; впровадження методологій симуляційної медицини (тренажери, манекени, моделі 

тощо) та пацієнт-орієнтованого навчання (стандартизований пацієнт, імітований пацієнт, 

гібридне моделювання); покращення безпеки пацієнтів за рахунок підвищення якості та 

кращої клінічної кваліфікації майбутніх медичних фахівців. 

БДМУ є пілотним закладом за напрямами «сімейна медицина» і «медсестринство» 

(2018-2022 р.) в Україно-швейцарському проєкті «Реформа медичної освіти», який 

фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва Федерального 

департаменту закордонних справ Швейцарії. 

Виграно проєкт “Віртуальний пацієнт” із Університетом Аугсбург, Німеччина. 

Проект впроваджений на 6-му курсі спеціальності “Медицина”, тривалість 6 міс (липень – 

грудень 2022 р.).   

У 2022 році виграно проєкт Еразмус СВНЕ Симуляційна медицина та сценаріо-

орієнтоване навчання з невідкладної допомоги SimS і БДМУ виступає координатором 

українських ЗВО-учасників. Мета проєкту - вдосконалити навчання з надання першої 

домедичної та невідкладної медичної допомоги шляхом одночасного впровадження 

інноваційних технологій сценаріо-орієнтованого навчання, симуляційної медицини та 
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компетентної психологічної підтримки лікарів та осіб із категорії «перший на місці події» 

та всіх учасників події. 

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.  

Виграно проект Еразмус КА 220 Save Life - Врятувати життя: реорганізація базової 

/ розширеної підтримки життя через навчання за допомогою інноваційних цифрових 

матеріалів. Мета проекту - створити інтерактивну програму навчання серцево-легеневій 

реанімації на основі основних тем B/ALS для людей із обмеженими можливостями. 

Відділом міжнародних зв’язків проведено масштабну роботу по збереженню 

контингенту іноземних студентів під час військової агресії російської федерації та війни на 

території України. На весняний семестр 2022 року видано 143 запрошення, з них 112 

відкрили візи в Україну, але через початок війни встигли прибути і стати здобувачами 

освіти першого курсу лише 82 іноземні громадяни. У 2022 році створено новий 

електронний буклет англійською мовою для іноземних громадян; підготовлено та 

розповсюджено промоційні відеоролики про навчання іноземних здобувачів 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. 

За 2022 рік укладено угоди про двосторонню співпрацю із 10 закордонними 

установами (додаток 5). 

З метою розвитку міжнародного співробітництва університетом були організовані 

різноманітні заходи, зокрема укладено нові угоди про двосторонню співпрацю в науково-

освітній сфері (додаток 6). 

 

Пункт контракту 6.6. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-

прикладних результатів 
Основною метою наукової діяльності університету є одержання наукових 

результатів та підготовка наукових кадрів для забезпечення конкурентоспроможної 

високоефективної наукової продукції. Найбільше уваги приділяється проведенню 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень, досягненнями яких є створення 

нових та удосконалення існуючих методів діагностики, лікування та профілактики 

захворювань. Виконання дисертацій на здобуття доктора філософії, доктора наук. 

Питання одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних 

результатів розглядалися на 3 засіданнях ректорату та 3 засіданнях Вченої ради 

університету (додаток 7). Під час проведення кожної Вченої ради затверджуються 

матеріали конференцій, монографій, методичних рекомендацій, інформаційних листів та 

заявок на включення до Реєстру нововведень. 

 

Рейтингові показники БДМУ за БД Scopus та Web of Science: 

У 2022 році проводилася робота щодо оцінки динаміки рейтингових показників 

БДМУ за даними міжнародних наукометричних БД Scopus і Web of Science. За підсумками 

2022 року відзначена позитивна динаміка показників публікаційної активності та 

цитованості науковців університету. 

За даними БД Scopus:  

За даними Рейтингу вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus терміном на 

квітень 2022 року БДМУ порівняно з квітнем 2021 року піднявся на 6 позицій і займає 41 

місце (у 2021 р. – 47 місце); індекс Гірша підвищився на 5 одиниць і складає 27 (у 2021 році 

– 22) (табл. 11).  
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Таблиця 11 

Рейтинг вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus  

терміном на квітень 2022 року 

Місце Установа 
Кількість 

публікацій 

Кількість 

цитувань 

Індекс 

Гірша 

2022 

Індекс 

Гірша 

2021 

Різниця 

(2022–

2021) 

9 
Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького  

1719 14709 56 50 6 

11 (-1) 
Донецький національний медичний 

університет  

1492 11328 54 50 4 

13 (+1) 
Дніпропетровська медична академія 

Міністерства охорони здоров'я України  

509 16588 51 44 7 

17 
Національний медичний університет 

імені О.О.Богомольця  

1451 8768 43 40 3 

19 (+5) 
Харківський національний медичний 

університет  

1440 5607 39 33 6 

22 (+5) 

Національна медична академія 

післядипломної освіти імені П. Л. 

Шупика  

979 8516 38 32 6 

34 (+33) 
Тернопільський національний медичний 

університет імені І. Я. Горбачевського  

1311 6472 29 18 11 

35 (-4) 
Запорізька медична академія 

післядипломної освіти МОЗ України 
1448 5862 29 27 2 

41 (+6) 
Буковинський державний медичний 

університет  

1238 2949 27 22 5 

43 
Національний фармацевтичний 

університет  

1549 4743 26 22 4 

47 (+9) 
Вінницький національний медичний 

університет ім. М. І. Пирогова  

1065 3108 25 20 5 

50 (-1) 
Івано-Франківський національний 

медичний університет  

557 4239 24 21 3 

56 (+27) 
Запорізький державний медичний 

університет  

1102 2813 23 16 7 

73 (-7) 
Одеський національний медичний 

університет  

638 2295 21 19 2 

84 (-5) 
Харківська медична академія 

післядипломної освіти  

717 2189 18 16 2 

87 (-5) 
Українська медична стоматологічна 

академія  

804 1863 18 16 2 

91 (-5) 
Луганський державний медичний 

університет  

160 988 18 16 2 

192 (new) 
Харківський міжнародний медичний 

університет  

13 28 2  - 

 

 

Показники бази даних SciVerse Scopus (січень 2023 року) 

Дата 
Кількість 

публікацій 

Кількість 

публікацій 

за 2022 

Кількість 

публікацій 

за 2023 

авторів 
Індекс 

Гірша 
цитувань 

Січень 

2023 
1346 126 6 1202 30 3402 

 

Кількість опублікованих статей на початок 2023 року складає 1346, кількість 

цитувань – 3402, індекс Гірша – 30. 

https://vstup.osvita.ua/r14/121/
https://vstup.osvita.ua/r14/121/
https://vstup.osvita.ua/r6/4/
https://vstup.osvita.ua/r6/4/
https://vstup.osvita.ua/r5/210/
https://vstup.osvita.ua/r5/210/
https://vstup.osvita.ua/r27/149/
https://vstup.osvita.ua/r27/149/
https://vstup.osvita.ua/r21/300/
https://vstup.osvita.ua/r21/300/
https://vstup.osvita.ua/r27/2833/
https://vstup.osvita.ua/r27/2833/
https://vstup.osvita.ua/r27/2833/
https://vstup.osvita.ua/r20/102/
https://vstup.osvita.ua/r20/102/
https://vstup.osvita.ua/r25/85/
https://vstup.osvita.ua/r25/85/
https://vstup.osvita.ua/r21/201/
https://vstup.osvita.ua/r21/201/
https://vstup.osvita.ua/r3/20/
https://vstup.osvita.ua/r3/20/
https://vstup.osvita.ua/r10/285/
https://vstup.osvita.ua/r10/285/
https://vstup.osvita.ua/r9/99/
https://vstup.osvita.ua/r9/99/
https://vstup.osvita.ua/r16/188/
https://vstup.osvita.ua/r16/188/
https://vstup.osvita.ua/r21/1004/
https://vstup.osvita.ua/r21/1004/
https://vstup.osvita.ua/r17/276/
https://vstup.osvita.ua/r17/276/
https://vstup.osvita.ua/r13/13/
https://vstup.osvita.ua/r13/13/
https://vstup.osvita.ua/r21/4054/
https://vstup.osvita.ua/r21/4054/
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Рис. 10. Динаміка рейтингових показників загальної публіцистичної активності 

науковців БДМУ за даними БД Scopus (2015 - 2022 рр.) 

 

За даними БД Web of Science:  

Кількість опублікованих статей на початок 2023 року сягає 2688, кількість цитувань 

– 5783, індекс Гірша – 32. 

Дата 
Кількість 

публікацій 

Кількість 

публікацій 

за 2022 

Кількість 

публікацій 

за 2023 

авторів h-indeх цитувань 

Січень 

2023 
2688 56 5 1417 32 5783 

 

 
Рис. 11. Динаміка показників загальної публіцистичної активності науковців БДМУ 

за даними БД Web of Science (InCites) (2015 - 2022 рр.) 

Університетом видаються 6 медичних науково-практичних журналів:  

1. Буковинський медичний вісник (Bukovinian Medical Herald), ISSN (print) 1684-7903, 

ISSN (on-line) 2413-0737; 

2. Клінічна та експериментальна патологія (Clinical & Experimental Pathology), ISSN 

(print) 1727-4338, ISSN (on-line): 2521-1153; 
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3. Клінічна анатомія та оперативна хірургія (Clinical Anatomy and Operative Surgery),  

ISSN (print) 1727-0847, ISSN (on-line) 1993-5897; 

4. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини (Current Issues of Social 

Sciences and History of Medicine), ISSN (print) 2311-9896; ISSN (on-line) 2411-6181 

(українсько-румунський); 

5. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина (Neonatology, Surgery and Perinatal 

Medicine), ISSN (print) 2226-1230; ISSN (on-line) 2413-4260; 

6. Судово-медична експертиза (Forensic-medical examination), ISSN (print) 2218-83Х,  

ISSN (on-line) 2707-8728. 

7. Міжнародний ендокринологічний журнал (The International Journal of Endocrinology 

ISSN (print) 2224-0721,  ISSN (on-line) 2307-1427. 

Згідно рішенням колегій МОН України усім журналам БДМУ присвоєно категорію 

Б за Наказом МОН України № 975 від 11.07.2019 р. 

Структура статей, опублікованих в журналах, відповідає нормам міжнародних 

стандартів з включенням інформації щодо DOI, наявності конфлікту інтересів, 

правильності подання бібліографічних посилань тощо. Здійснюється перевірка 

пристатейної бібліографії та References з урахуванням останніх рекомендацій МОН і ДАК 

України, міжнародних баз даних. Матеріали друкуються українською, англійською мовами 

та іншими мовами Європейського Союзу. 

З метою підвищення видавничої якості та конкурентоспроможності наукових 

періодичних видань БДМУ запроваджено систему постійного моніторингу контролю якості 

публікацій, зокрема шляхом аналізу індексу цитування та географії публікацій; 

розповсюдження та просування часописів у міжнародних каталогах, фондах та 

наукометричних базах; здійснення порівняльного аналізу з подібними тематичними 

виданнями. Проводиться навчання та консультування науково-викладацького складу 

університету, аспірантів та молодих науковців щодо сучасних вимог до публікації 

результатів наукових досліджень. 

Створено web-сайти часописів БДМУ на платформі “Наукова періодика України” 

ТОВ «Видавнича служба УРАН», міжнародна платформа OJS (Open Journal Systems).  

Внесено електронний варіанти поточних номерів 2021 року та архіви номерів за 2012-2020 

рр.,  проведено реєстацію DOI статей в базі даних Системи CrossRef (PILA – Publishers 

International Linking Association, Inc. – офіційна Реєстраційна агенція фонду International 

DOI Foundation, Нью-Йорк, США). Зроблено та регулярно поповнюється сховище архіву 

номерів часописів БДМУ на  сайті університету. Виконується Угода про надання послуг 

супроводу веб-сайтів періодичних наукових видань БДМУ на платформі “Наукова 

періодика України” ТОВ «Видавнича служба УРАН», міжнародна платформа OJS (Open 

Journal Systems).  

Журнали внесено до всеукраїнських та міжнародних баз даних наукової інформації, 

каталогів та систем пошуку. Науково-практичні журнали «Неонатологія, хірургія та 

перинатальна медицина», «Міжнародний ендокринологічний журнал» включені до 

міжнародної БД Scopus. 

З 1 жовтня 2022 р. БДМУ увійшов до 17 перших члені Консорціуму ORCID Україна, 

завдяки чому отримано статус Преміум члена Консорціуму з безкоштовним користуванням 

всіма можливостями системи протягом 3-х років. Усі співробітники університету 

зареєстровані та мають індивідуальний профіль науковця ORCID ID, проводиться 

наповнення та корекція профілів на постійній основі. 

Відповідно до листа МОН України від 24.10.2022 р. «Про впорядкування профілів у 

базах даних Scopus та Web of Science», у 2022 році доповнено та впорядковано створені у 

2017 р. профілі БДМУ в базах даних Scopus та Web of Science. Впорядкування профілю 

університету у Scopus та Web of Science забезпечує відображення більш коректної 

інформації університету у міжнародних базах даних, що сприяє якіснішому моніторингу 
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результатів наукової діяльності за показниками публікаційної активності, а також 

підвищенню рейтингових показників за останні роки діяльності.  

У зв’язку з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 р. щодо 

затвердження Положення про Національну електронну науково-інформаційну систему 

«URIS» і  Переліку пріоритетних інформаційних ресурсів системи підписано офіційний 

договір та розпочато підготовку необхідних документів університету для наповнення пакету 

системи «URIS». 

Виконувались 38 тем науково-дослідних робіт, із них 3 (завершених) фінансувалися 

з кошти державного бюджету (за 2022 р. отримано 257,19 тис. грн.), та 35 ініціативних (3 з 

них завершених). 

Теми бюджетних науково-дослідних робіт відповідають актуальним питанням 

медичної науки, в т.ч. тим, які є пріоритетними напрямками розвитку медичної науки та 

техніки, щоквартально заслуховуються на засіданнях наукової комісії, ректораті, Вченої 

ради, виключно за погодженням з профільними експертами МОЗ України. 

Експертиза науково-дослідних робіт супроводжується комплексною оцінкою 

актуальності, рівня науково-методичного забезпечення, науковій та практичній новизні, 

вимогам біоетики, інноваційній спроможності та конкурентоздатності.  

Таблиця 12  

Наукова продукція за результатами виконаних НДР у 2022 році 

Назва Кількість 

Монографії  23 

Інформаційні листи 11 

Заявки включені до Реєстру галузевих нововведень 46 

Отримано патентів 10 

Методичні рекомендації 3 

Вітчизняні статті  551 

статті Scopus/ Web of Science  39/26 

Тези та матеріали наукових форумів 787 

Статті за кордоном 511 

статті Scopus/ Web of Science  185/29 

Тези та матеріали конгресів за кордоном 335 

Раціоналізаторські пропозиції 22 

 

Кількість опублікованих наукових праць залишається стабільно високою. Якість 

наукових публікацій науковців підтверджується великою кількістю опублікованих статей 

за кордоном. 

Працює електронний репозиторій БДМУ, який налічує більше ніж  

18720 електронних записів, в якому з науковими працями можуть ознайомитись не тільки 

наші співробітники, але й науковці вищих навчальних закладів України та за кордоном. 

 

Пункт контракту 6.7. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової 

та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету. 

Набуття, охорона та захист прав щодо результатів наукової діяльності 

забезпечується відповідно до законодавства про інтелектуальну власність, наукову, 

науково-технічну та інноваційну діяльність. 

У рейтингу закладів з найвищою винахідницькою активністю університет щорічно 

посідає гідне місце за результатами отримання патентів на винаходи, у 2022 р. посів  

ІІІ місце серед закладів вищої медичної освіти України за кількістю отриманих патентів 

(табл. 13). 
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Таблиця 13 

№ 

п/п 
Заклад вищої медичної освіти К-сть патентів 

1 НФУ 18 

2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова 15 

3 БДМУ 10 

4 ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського 3 

5 ХНМУ 2 

6 ЛНМУ ім. Д. Галицького 1 

7 ДДМУ 1 

8 ІФНМУ 1 

9 НМУ ім. О.О. Богомольця 0 

10 ДНМУ 0 

 

Пункт контракту 6.8. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки кадрів з вищою освітою  
Наукова діяльність була й залишається підґрунтям якісної підготовки 

висококваліфікованих фахівців на післядипломному етапі навчання, розв’язання 

актуальних завдань медичної теорії та практики, ідентифікації і визнання університету 

науковою спільнотою. 

В останні роки університет успішно співпрацює з багатьма закладами вищої освіти, 

науково-дослідними установами та клініками як в Україні, так і за її межами. 

Університетом щорічно розробляється і затверджується Міністерством охорони 

здоров’я України та Міністерством освіти і науки України перспективний план підготовки 

науково-педагогічних кадрів, пріоритетним є підтримка праці як молодих, так і досвідчених 

науковців та оприлюднення отриманих результатів. 

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти в вищих навчальних 

закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 

університет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук. Університет приділяє вагому увагу підготовці молодих кадрів для наукової 

та науково-педагогічної діяльності переважно через докторантуру й аспірантуру. При 

підготовці дисертацій університет намагається створити належні умови для якісного та 

своєчасного виконання робіт – забезпечує комп`ютерами, реактивами та приладами, 

надаються творчі відпустки для завершення дисертаційних робіт.  

Щорічно відділом докторантури, аспірантури та клінічної ординатури проводиться 

координаційна робота щодо формування перспективного плану підготовки науково-

педагогічних кадрів в аспірантурі відповідно до реальних потреб університету.  

Виконуються дисертацій – 9 докторських та 85 докторів філософії.  

Заплановано 1 докторська і 22 дисертаційні роботи на здобуття ступеня доктора 

філософії.  

Проведено 29 публічних презентацій на здобуття ступеня доктора філософії.  

Подано до захисту 17 дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії.  

Отримано – 1 диплом доктора наук та 29 доктора філософії.  

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в БДМУ здійснюється за 3 

спеціальностями: 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія, здобувачів ступеня 

доктора філософії – за 4 спеціальностями: 221 Стоматологія, 222 Медицина, 223 

Медсестринство та 228 Педіатрія. 

На даний час 73 лікарі навчаються в аспірантурі з них: 25 лікарі очної (денної) форми 

навчання (держбюджет), 23 лікарі очної (вечірньої) форми навчання (держбюджет), 13 

лікарів очної (денної) форми навчання за кошти фізичних осіб, 12 заочної форми навчання 

та 2 лікарі очної (денної) форми навчання (іноземні громадяни). Усі аспіранти виконують 
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освітні і наукові програми, індивідуальні плани навчання, звітують про хід виконання 

дисертаційних досліджень на засіданнях кафедр і атестуються на засіданнях вченої ради 

університету. 

У 2022 році 25 лікарів завершили підготовку в аспірантурі та пройшли публічну 

презентацію, 15 з яких захистили свої дисертаційні дослідження.  

Вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певної спеціальності 

є клінічна ординатура, в якій навчається 6 лікарів іноземних громадян. Усі клінічні 

ординатори виконують індивідуальні плани, систематично проводиться їхня атестація та 

переведення на наступний рік навчання. 

У подальшому необхідно приділяти більше уваги відбору кандидатур при вступі до 

докторантури та аспірантури та збільшити кількість докторантів та аспірантів за кошти 

фізичних осіб.  

Наказом МОН України № 894 від 10.10.2022 року створено спеціалізовану вчену 

раду Д 76.600.01 з присудження наукового ступеня доктора (кандидата): 14.01.03 - 

«хірургія»; 14.01.22 – «стоматологія» та 14.03.01 - «нормальна анатомія» та наказом МОН 

України № 530 від 06.06.2022 р. спеціалізовану вчену раду Д 76.600.02 з присудження 

наукового ступеня доктора (кандидата):  14.03.04 - «патологічна фізіологія» та 14.01.10 - 

«педіатрія».  

За період 2022 р. розглянуто пакет документів 2 здобувачів наукового ступеня 

кандидата медичних наук. 

 

Пункт контракту 6.9. Організація навчального процесу відповідно до стандартів 

вищої освіти 
У 2022 році діяльність університету спрямовувалася на організацію роботи 

відповідно до норм Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та «Про фахову 

передвищу освіту», розробці та оновлені локальних нормативних актів та освітніх програм. 

Упродовж звітного року в університеті розроблено та схвалено вченою радою: 

- Стратегію розвитку Буковинського державного медичного університету на 2022-

2027 роки; 

- Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та 

науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців Буковинського 

державного медичного університету (нова редакція); 

- Положення про присвоєння вчених звань про порядок присвоєння вчених звань 

науковим і науково-педагогічним працівникам Буковинського державного медичного 

університету. 

Розроблені та готуються для розгляду вченою радою: 

- Положення про організацію освітнього процесу в Буковинському державному 

медичному університеті (нова редакція); 

- Положення про навчально-виробничу аптеку. 

Введено в дію новий навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю  

225 Медична психологія. 

До складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-

методичної ради МОН України включено 4 співробітники університету, які брали участь в 

розробці проектів стандартів вищої освіти. 

У 2022 році оновлені та схвалені вченою радою університету такі освітні програми: 

- освітньо-професійна програма «Медицина» підготовки магістрів за спеціальністю 

222 Медицина; 

освітньо-професійна програма «Фармація» підготовки молодших бакалаврів за 

спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація. 

Розробляється нова редакція освітньо-професійної програми «Фармація, промислова 

фармація» підготовки магістрів за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація 
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відповідно до затвердженого у 2022 році стандарту вищої освіти (наказ МОН України від 

04.11.2022 № 981). 

 

Пункт контракту 6.10. Дотримання прав та законних інтересів осіб з 

особливими потребами 
За звітний період в навчальному закладі було вжито всіх передбачених 

законодавством заходів, спрямованих на дотримання прав і законних інтересів осіб з 

особливими потребами.  

На підставі дозволу Міністерства охорони здоров’я (лист від 25.11.2022 № 22-

04/27897/2-22), рішень комісії з питань переведення студентів на навчання за рахунок 

коштів державного бюджету від 17.02.2022 року (протокол № 8), від 22.09.2022 року 

(протокол № 1) та від 21.10.2022 року (протокол № 2), рішення приймальної комісії від  

19 вересня 2022 року (протокол № 30) на вакантні місця державного замовлення у 2022 році 

переведено 15 студентів університету з числа пільгових категорій, зарахованих на навчання 

кошти фізичних та юридичних осіб, зокрема: 

- дітей загиблих (померлих) осіб, зазначених у статті 10-1 Закону України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” – 3 особи; 

- дітей учасників бойових дій – 7 осіб; 

- осіб з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років – 3 особи; 

- осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо 

небезпечній території – 1 особа; 

- дітей з багатодітних сімей – 1 особа. 

Стипендіальне забезпечення студентів-осіб з особливими потребами в університеті 

здійснювалося відповідно до чинного законодавства, зокрема постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 2016 р. № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних 

навчальних закладах, наукових установах» та постанови Кабінету Міністрів України від 28 

грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення». 

 

Пункт контракту 6.11. Стабільне фінансово-економічне становище вищого 

навчального закладу та ефективне використання майна, закріпленого за вищим 

навчальним закладом (переданого йому), дотримання вимог законодавства під 

час надання в користування іншим особам зазначеного майна 
Стабільне фінансово-економічне становище вищого навчального закладу є 

об’єктивною умовою його економічного розвитку і зростання, що забезпечується завдяки 

постійному перевищенню доходів над видатками і  дає можливість вільного маневрування 

коштами університету та завдяки ефективному їхньому використанню сприяє 

безперервному навчальному процесу. Іншими словами, фінансова стійкість університету – 

це стан його фінансових ресурсів, їх  розподіл і використання.    

Основними показниками стабільного фінансово-економічного становища 

Університету є: зростання попиту на платні освітні послуги, а саме збільшення осіб що 

навчаються в університеті, зростання власних надходжень, збільшення залишків на 

рахунках в органах Державного Казначейства.  

Таблиця 14 

Показник 2020 р. 2021 р. 2022 р. 

Середнє число осіб, які навчаються 

 за кошти фізичних та юридичних осіб 
6742 6752 6025 

в т.ч. іноземні громадяни 2078 2416 2009 

Надходження від плати за навчання 

(тис.грн) 
281 409,4 325 406,6 300 426,3 

Залишок коштів на рахунках станом  

на 31.12 (тис.грн) 
166 609,4 180 470,9 201 808,1 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n656
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n656
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За 2022 рік порівняно з 2021 р. надходження від плати за навчання в університеті 

зменшились на 8,36% в зв’язку зі зменшенням кількості студентів. 

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, введення в 

Україні воєнного стану з 24.02.2022р. призвели до відтоку студентів іноземців, що призвело 

до зменшення надходжень від плати за навчання. 

З метою стабілізації фінансового стану університету було вжито наступні заходи: 

- зменшення видатків, запровадження режиму економії коштів; 

- оптимізація структури Університету; 

- зменшення кількості ставок у штатному розписі. 

Вжиті заходи дали можливість стабілізувати ситуацію у 2022 році, про що свідчить 

збільшення залишку коштів на рахунку станом на 31.12.22 р. на 11,82% в порівнянні з 2021 

роком. 

Щодо забезпеченості трудовими ресурсами: всього працюючих в університету 1257 

осіб, в тому числі 1214 штатних осіб. З числа працюючих пенсійного віку 287 осіб штатних 

та 8 осіб – зовнішніх сумісників. Отже трудовий ресурс (особи не пенсійного віку) в 

університеті станом на 01 січня 2023 року становить 870 осіб. 

Впродовж звітного періоду 2022 року співробітникам університету виплачено премій 

на суму 49 564 387,87 грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення на суму 7 986 610,69 

грн., що на 44,2 млн. менше, ніж за 2021 рік.  

Станом на 01.01.2023 року на балансі університету обліковуються основні засоби на 

суму 211 382 467,20 грн., інші необоротні матеріальні активи вартістю 40 448 789,36 грн. та 

нематеріальні активи на суму 177 537,00 грн., які в розрізі кафедр, відділів та служб 

закріплені за 167 матеріально-відповідальними особами. 

Ведеться облік власних речей, які використовуються в навчальному процесі та 

господарській діяльності, згідно поданих заяв співробітників. Для забезпечення належних 

умов зберігання матеріальних цінностей (дороговартісного обладнання) проводиться ряд 

заходів, які включають в себе встановлення в навчальних приміщеннях металевих решіток 

на вікнах, а також обладнання системами відеоспостереження та  сигналізації.  

На будівлі та споруди, які знаходяться на балансі університету оформлені права 

власності, які внесено в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, крім 65 

об’єктів бази відпочинку СОТ «Здоров’я», які знаходяться на етапі завершення процедури 

реєстрації речових прав. 

 Інвентаризація матеріальних цінностей проводиться щорічно, а також у всіх 

випадках, передбачених законодавством, згідно Положення про інвентаризацію  активів  та  

зобов’язань,  затвердженої  наказом  Міністерства фінансів України від 02.09.14 р. № 879. 

Під час проведення інвентаризації комісією визначаються основні засоби, які ще придатні 

для використання та які вже підлягають списанню. Для основних засобів, які ще 

продовжують використовуватись в господарській діяльності, але їхній знос становить 

100%, спеціальною комісією, призначеною наказом ректора, визначається ліквідаційна 

вартість об’єктів. Згідно Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та 

зберігання дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 06.04.1998р. № 84 проводиться інвентаризація 

дорогоцінних металів у відходах та брухті станом на 1 січня кожного року. 

Своєчасно проводиться оприбуткування матеріальних цінностей, які отримані як 

благодійна допомога.  Упродовж  2022 року університетом отримано гуманітарну 

допомогу на суму 6 226 959,08 грн., в т.ч.: 

• Система терморегуляції TECOTHERM NEO 1 шт. - 745 380,00 грн.; 

• Neopuff TM Реаніматор для новонароджених 1 шт. - 125 365,00 грн.;  

• Портативний ультразвуковий апарат для загального зображення з 3-ма зондами 1 шт. 

- 406 241,00 грн.; 

• Апарат ШВЛ (штучної вентиляції легень) VG 70 1 шт. – 1 646 244,00 грн.; 

• Сонограф Toshiba з 3-ма зондами (датчиками) 1 шт. – 365 832,00 грн.; 
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• Вага дитяча SECA  1 шт. – 29 266,00 грн.; 

• Крісло оглядове Schmitz 1 шт. – 36 583,00 грн.; 

• Монітор пацієнта 1 шт. – 39 000,00 грн.; 

• Електричні генератори – 2 шт. – 60 000,00 грн.; 

• М’який інвентар (подушки, ковдри, матраци, постільна білизна) – 571 860,00 грн.; 

• Медикаменти та хімреактиви – 163 746,36 грн.; 

• Засоби дезінфекційні – 15 000,00 грн. 

Крім того, за кошти університету придбано предметів, матеріалів, обладнання, 

інвентарю на загальну суму 4 870 504,30 грн. в тому числі: 

• Навчальне обладнання                             1 050 087,00 грн.; 

• Господарське обладнання                            834 579,00 грн.;  

• Інше обладнання                              246 140,60 грн.; 

• Меблі                                   99 980,00 грн.; 

• Запчастини та комплектуючі       206 420,00 грн.; 

• Господарські та будівельні матеріали                      641 588,54 грн.; 

• Хімреактиви та медикаменти                                    933 844,50 грн.; 

• Паливно-мастильні матеріали       320 930,00 грн.; 

• Інше                      536 935,26 грн. 

Придбано дороговартісного обладнання: 

•  Генератор 3ф 380В 10 кВт  1 шт.                               179 012,00 грн.; 

•  Генератор 1ф 220В 10 кВт 3 шт.                                        559 410,00 грн.; 

•  Блок безперебійного живлення PowerCom MRT-2000 1 шт.      44 950,00 грн.; 

•  Блок безперебійного живлення PowerCom BNT-800  8 шт.        54 800,00 грн. 

За рахунок коштів грантового проєкту Еразмус+ КА2 СВНЕ  «SAFEMED+»  було 

придбане наступне дороговартісне обладнання загальною вартістю 1 057 438,00 грн., а 

саме:  

•  Камера Blackmagic 1 шт.                                                                    46 490,00 грн.; 

•  Персональний комп’ютер Vinga 1 шт.                                              78 948,00 грн.; 

•  Манекен для відпрацювання СЛР у немовлят 2 шт.                       44 000,00 грн.; 

•  Манекен для навчання навичкам евакуації і рятування 1 шт.      208 000,00 грн.; 

•  Набір модулів травм 1 н-р                                                                110 000,00 грн.; 

•  Набір накладних модулів травм та закривавлених ділянок 1 н-р 220 000,00 грн.; 

•  Тренажер для відпрацювання навичок забезпечення  

    центрального венозного доступу 2 шт.         220 000,00 грн.; 

•  Тренажер для голкової та хірургічної конікотомії 1 шт.                 50 000,00 грн.; 

•  Тренажер руки дитини з венозною сіткою 2 шт.                              80 000,00 грн. 

 

З метою забезпечення законності в сфері орендних відносин, юрисконсульти БДМУ 

постійно співпрацюють та взаємодіють з РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Тернопільській  областях, а також з Управлінням комунальної власності Чернівецької 

міської Ради  та Чернівецькою  обласною радою. 

Між БДМУ та з РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській  

областях  ведеться листування щодо перевірки  дотримання вимог чинного законодавства 

по передачі в оренду та використання державного нерухомого майна, яке перебуває на 

балансі університету.  

У відповідності до вимог чинного законодавства України, що регулює питання 

надання в оренду об’єктів нерухомості, які перебувають на балансі БДМУ, 

юрисконсультами університету постійно проводиться робота щодо додержання законності 

при укладенні договорів оренди, їх продовженні та використанні орендованого майна.  

Станом на 2022 рік в університеті наявні 5 діючих договорів оренди нерухомого 

майна, що належать до державної власності.  
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Також впродовж 2022 року укладено 3 договори оренди нерухомого майна 

Орендодавцем яких є Управління комунальної власності Чернівецької міської ради та 12 

договорів оренди нерухомого майна Орендодавцем яких є Чернівецька обласна рада, 1  

договір оренди нежитлових приміщень з Підприємством «Профспілковий сервіс «ЧОРП.  

Окрім того, наказом по БДМУ створено постійно діючу комісію, до компетенції якої 

віднесено питання використання нерухомого майна, яке перебуває на балансі БДМУ 

(передача в оренду). 

У зв’язку із виниклою заборгованістю за договорами оренди та комунальними 

платежами за 2022 рік, університетом пред’явлено 2 листи-претензій  на загальну суму  

18 806,09 грн.    

 

Пункт контракту 6.12. Подання засновникові щоквартальної звітності про 

використання майна, закріпленого за вищим навчальним закладом (переданого 

йому), зокрема майна, наданого у користування іншим особам 
З метою формування Єдиного реєстру об’єктів державної власності університет разом 

із річною фінансовою звітністю до головного розпорядника коштів – МОЗ України – 

подається звіт ф.№2-б «Відомості про державне майно» з даними про кількості нерухомого 

майна та з  обов’язковим заповненням даних про державну реєстрацію на право власності 

будівель та споруд, а також про автомобільний транспорт та земельні ділянки, які 

знаходяться на балансі установи. Окремо подається звіт про перелік нерухомого майна 

навчального закладу, яке здається в оренду у відповідності до укладених діючих договорів 

оренди. 

 

Пункт контракту 6.13. Дотримання умов колективного договору, статуту 

вищого навчального закладу 
Враховуючи епідеміологічну ситуацію дію Колективної угоди на 2019 – 2020 

подовжено на 2021 - 2022 роки, прийнято і зареєстровано зміни до Колективного договору 

(зареєстровано у департаменті праці та соціального захисту населення Чернівецької міської 

ради 30.11.2020 року, реєстраційний №105)  

За звітній період умови Колективного договору виконані в повному обсязі. 

Проводиться робота над новою редакцією Колективної угоди на наступний термін. 

Питання про хід виконання Колективного договору заслуховувалося на засіданні 

профкому: за перше півріччя поточного року у червні 2022 року (протокол № 8 від 

08.06.2022 р.), за календарний рік – у грудні 2022 року (протокол № 4 від 07.12.2022 р.).  

Керівник університету звітував про виконання Колективного договору перед 

Конференцією трудового колективу 30 серпня 2022 року (протокол №1), а також на 

засіданні вченої ради 23 грудня 2022 року (протокол № 2). 

 

Пункт контракту 6.14. Захист інформації відповідно до законодавства 
В університеті здійснюються заходи щодо захисту інформації. Створена служба 

захисту інформації, функціонує комісія для проведення робіт з категоріювання та 

обстеження об’єктів університету, де циркулює інформація з обмеженим доступом. 

Розроблено та затверджено перелік інформації, яка підлягає технічному захисту. Створено 

та затверджено персональний склад експертної комісії з оцінки матеріальних носіїв 

інформації, які плануються до передачі іноземцям. Ведеться «Журнал обліку ділових 

зустрічей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями».  
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Пункт контракту 6.15. Дотримання вищим навчальним закладом вимог 

законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог 

Держфінінспекції та її територіальних органів 
З метою дотримання університетом вимог законодавства, організації ефективної 

системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю з 

урахуванням положень Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів; 

вимог цілеспрямованого ефективного і економічного управління функціями кожного 

структурного підрозділу, правильного розмежування функціональних обов’язків; 

бухгалтерського обліку та контролю щодо активів, пасивів, доходів та видатків закладу, в 

університеті ведеться бухгалтерський облік на базі програмного продукту «Піфагор» в 

розрізі модулів «Бухгалтерія», «Розрахунок заробітної плати та стипендії»,  «Облік 

договорів по наданню платних послуг», «Облік персоналу» та «Облік закупівель». 

Крім того, у відповідності до Постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання державних коштів» в університеті розроблені Заходи щодо економного та 

раціонального використання бюджетних коштів, контроль за дотриманням яких покладено 

на відповідальних осіб по підрозділах. 

В 2022 році Державною аудиторською службою України не здійснювалась перевірка 

фінансово-господарської діяльності університету.   

 

 

Пункт контракту 6.16. Виконання вищим навчальним закладом вимог органів 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог 

засновника 
У 2022 році інспекція Управління державної служби  України з надзвичайних 

ситуацій у Чернівецькій області не проводилась перевірка Буковинського державного 

медичного університету. За результатами попередньої перевірки від ГУ ДСНС отримано 

Припис та співробітниками університету вжиті заходи для покращення протипожежної 

безпеки  на об’єктах БДМУ. 

  

 

Пункт контракту 6.17. Вжиття заходів до вдосконалення управління вищим 

навчальним закладом, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни 
Вдосконалення внутрішнього контролю щодо управління закладом вищої освіти 

впродовж 2022 року здійснювалось згідно вимог статті 26 Бюджетного кодексу України; 

Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1062; 

Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками 

бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, затверджених 

наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2012 р. № 995 та Порядку організації 

внутрішнього контролю та управління ризиками у Буковинському державному медичному 

університеті затвердженого наказом № 245-Адм від 03.07.2020 р.  

Організація та здійснення внутрішнього контролю в університеті відбувалася 

шляхом розроблення та затвердження керівництвом закладу організаційних та розпорядчих 

документів, спрямованих на належне функціонування елементів внутрішнього контролю, 

зокрема: 

1. Внутрішнє середовище Буковинського державного медичного університету (далі 

– БДМУ) складається із суб’єктів та об’єктів внутрішнього контролю, до яких належать 

процеси, операції, структури та розподіл повноважень щодо їх виконання, регламенти, 

правила та принципи управління людськими ресурсами, спрямовані на забезпечення 

виконання суб’єктами внутрішнього контролю завдань і функцій та досягнення 

встановлених мети, стратегічних та інших цілей.  У БДМУ затверджено та діють основні 
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внутрішні організаційно-розпорядчі документи щодо удосконалення внутрішнього 

контролю, зокрема: Порядок організації внутрішнього контролю та управління ризиками; 

розроблена схематична організаційна структура, розроблені регламенти щодо основних 

процесів діяльності, розроблено та затверджено «План з реалізації заходів контролю та 

моніторингу впровадження їх результатів» (наказ № 48-Адм від 10.02.2022 р.),  затверджено 

Кодекс академічної доброчесності (наказ № 290-Адм від 28.07.21 р.).  

2. Управління ризиками в університеті пов’язане з визначенням найбільш 

ризикових сфер діяльності та зосереджено наявні ресурси для управління ними. 

Керівниками структурних підрозділів проведено моніторинг актуалізації внутрішніх 

документів (службове розпорядження № 04-сл від 16.02.2022 р.); здійснено ідентифікацію 

та оцінку ризиків щодо основних процесів діяльності (службове розпорядження № 28-сл від 

13.09.2022 р.) для обрання керівництвом раціональних способів реагування на них та для 

формування Реєстру ризику з найвищим рівнем впливу та ймовірністю виникнення. 

3. Заходи контролю в університеті застосовуються з метою ефективного 

функціонування системи управління та забезпечення дотримання законності та 

ефективності використання бюджетних коштів, а саме: 

- на Вченій раді університету обговорюються та приймаються найважливіші рішення 

щодо діяльності навчального закладу; ухвалюється фінансовий план; аналізується 

ефективність виконання робіт та надання послуг, які виконуються за кошти держбюджету 

тощо; 

- Наглядова рада університету здійснює громадський контроль за діяльністю закладу 

та надає консультації щодо реалізації державної політики у сфері вищої освіти та науки; 

забезпечення високої якості освітньої діяльності; залучення фінансових ресурсів тощо; 

- на Ректораті, який проводиться постійно, розглядаються основні питання 

діяльності БДМУ та ухвалюються відповідні рішення щодо ефективного виконання 

поставлених завдань.   

Видані основні розпорядчі документи щодо заходів контролю, зокрема: наказ  

№ 291-Адм від 16.08.2022 р. «Про перевірку готовності університету до 2022/2023 

навчального року»; наказ № 15-Адм від 14.01.22 р. «Про порядок введення в експлуатацію 

та визначення ліквідаційної вартості основних засобів»;  наказ №90-Адм від 15.03.2022 р. 

«Про проведення інвентаризації грошових документів та спирту»; наказ № 525-Адм від 

05.12.2022 р. «Про перевірку наявності та стану документів і справ з грифом «Для 

службового користування» в підрозділах університету», наказами  «Про виконання рішення 

Вченої ради» забезпечується якісна організація освітнього процесу, постійний контроль за 

кадровим забезпеченням, здійснюється регулярний моніторинг за своєчасним підвищенням 

кваліфікації професорсько-викладацького складу, дотримання принципів академічної 

доброчесності та здійснюється постійний контроль, а також вживаються заходи щодо 

збереження майна та своєчасного обліку проведених господарських операцій тощо. 

4. Інформація та комунікація. Систему інформаційного та комунікаційного обміну 

в БДМУ формують порядки обміну інформацією, що містять процедури, форми, обсяги, 

терміни, перелік надавачів та отримувачів інформації; схеми інформаційних потоків; 

комп’ютеризовані інформаційно-аналітичні системи.  

В університеті діє система рейтингового оцінювання діяльності кафедр та 

співробітників відповідно до затвердженого Вченою радою «Положення про рейтингову 

систему оцінювання діяльності кафедр та викладачів Буковинського державного медичного 

університету. У 2022 році процедура рейтингового оцінювання здійснювалася дев’ятий рік 

поспіль відповідно до наказу від 04.10.2022 № 406-Адм «Про проведення рейтингового 

оцінювання діяльності викладачів та кафедр університету у 2022 році».  

Оцінка діяльності викладачів та кафедр проводилася рейтинговою комісією, 

контролювалася співробітниками навчального, науково-лікувального та міжнародного 

відділів. Рейтинг ресурсно забезпечується роботою програми «Електронний журнал 
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успішності» (eznew.bsmu.edu.ua), що моніторується навчальним відділом із сектором 

моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення. 

 

 
 

Рис. 12. Відображення рейтингової оцінки діяльності кафедр університету  

в «Електронному журналі успішності БДМУ» (eznew.bsmu.edu.ua) 
 

За результатами рейтингу 2022 року визначені переможці – найкращих 3 клінічних 

кафедри (сімейної медицини; педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, клінічної імунології, 

алергології та ендокринології) та 3 неклінічних кафедри (патологічної анатомії, медичної 

біології та генетики, медичної та фармацевтичної хімії), а також визначено рейтингове 

місце кожного викладача. Результати оголошені на Вченій раді університету (22 грудня 

2022 року, протокол №8) і враховані при преміюванні співробітників. 

5. Моніторинг у БДМУ здійснюється постійно шляхом відстеження щоденної та 

поточної діяльності, а також у ході виконання суб’єктів внутрішнього контролю своїх 

обов’язків з метою визначення та коригування відхилень у заходах контролю, зокрема: 

- відповідно до наказу №15-сл від 31.03.2021 р. створено робочу групу щодо 

моніторингу адміністративних регламентів та на основі проведеного заходу розроблено та 

затверджено «Програму моніторингу внутрішнього контролю щодо актуалізації внутрішніх 

розпорядчих документів та наявності адміністративних регламентів» №1 від 14.05.2021 р.; 

- проведено моніторинг досягнень науково-педагогічних працівників університету 

кадровим вимогам, встановленими Ліцензійними умовами провадження освітньої 

діяльності закладів освіти (службове розпорядження № 31-сл від 04.10.2022 р.), що дозволяє 

відстежувати якість надання освітніх послуг науково-педагогічного персоналу 

університету відповідно до Закону України «Про вищу освіту» з урахуванням показників 

для визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних (наукових) 

працівників, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015  

№ 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» (зі змінами); 

- проводиться регулярний моніторинг за своєчасним підвищенням кваліфікації 

професорсько-викладацького складу кафедр (наказ № 353-Адм від 13.09.2022 р.) 

дотримання принципів академічної доброчесності та своєчасності оновлення та якості 

інформаційного контенту серверу дистанційного навчання університету; 

- постійно здійснюється моніторинг щодо удосконалення внутрішнього контролю в 

закладі вищої освіти. 

З метою зміцнення фінансово-господарської дисципліни в Університеті 

щоквартально проводиться аналіз касових та фактичних видатків, їх відповідність 

http://ez.bsmu.edu.ua/
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запланованим кошторисним призначенням. Станом на 1 січня та на 1 вересня щороку 

проводиться аналіз вартості проживання в гуртожитках Університету на предмет покриття 

витрат на їх утримання.  

З метою економії витрат на оплату комунальних послуг щомісячно проводиться 

аналіз їх використання та вживаються заходи щодо раціонального використання тепла, 

води, газу та електроенергії. 

 

 

Пункт контракту 6.18. Виконання навчальних планів і програм, дотримання 

всіма підрозділами вищого навчального закладу штатно-фінансової дисципліни, 

організацію та здійснення контролю за навчальною діяльністю 
Упродовж звітного періоду в ректоратом та деканатами контролювалося 

забезпечення виконання навчальних планів підготовки фахівців та програм навчальних 

дисциплін. Для конкретизації планування освітнього процесу в університеті розроблено 

робочі навчальні плани підготовки фахівців на 2022-2023 навчальний рік, які схвалені 

вченою радою університету 22.06.2022 р. (протокол № 11) та затверджені наказом по 

університету від 25.07.2022 № 270-Адм.  

Навчальне навантаження за 2021-2022 навчальний рік науково-педагогічні 

працівники університету виконали повністю, про що свідчать відповідні звіти, які подані 

кафедрами до навчального відділу. 

В університеті систематично здійснюється контроль за навчальною діяльністю 

студентів, зокрема запроваджена багаторівнева система моніторингу підготовки студентів 

та лікарів-інтернів до складання тестових компонентів Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту та ліцензійних іспитів «Крок». Для цього створений 

університетський портал підготовки до ЄДКІ та ЛІІ «Крок» (123.bsmu.edu.ua) на платформі 

LMS «MOODLE». На порталі студенти, що атестуватимуться в поточному навчальному 

році, опрацьовують профільні бази тестових завдань та екзаменаційні буклети минулих 

років у тренінговому та контролюючому режимах у відповідних електронних навчальних 

курсах. Курси адмініструють спеціально визначені відповідальні особи, які здійснюють 

моніторинг стану підготовки студентів до тестових іспитів, вони своєчасно оновлюють 

банки тестових завдань, аналізують успішність вирішення тестових завдань в розрізі 

навчальних дисциплін. Наказами по університету затверджено графік проведення 

діагностично-тренінгових тестувань та підсумкового ректорського контролю. За 

результатами моніторингу виявляються студенти, які мають загрозу не скласти ліцензійний 

іспит («група ризику»), для них складається окремий план підготовки до іспиту.  

У 2022 році в штатному розписі по загальному та спеціальному фондах передбачено: 

106 структурних підрозділів, 1480,25 штатних посад, з них НПП – 734,75 посад, ПП – 55,5 

посад, інших – 690,0 посад; місячний фонд заробітної плати склав 23 318,7 тис. грн.; середня 

заробітна плата по штатному розпису НПП склала 21 992,21 грн., ПП – 12 390,05 грн.,  

інших – 9 380,04 грн. 

У 2022 році штатний розпис затверджувався з 1 січня, з  1 червня та з 1 жовтня.  

 

 

Пункт контракту 6.19. Створення належних умов праці відповідно до вимог 

законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про 

працю 
Згідно переліку основних заходів щодо забезпечення вимог охорони праці, техніки 

безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії за 2022 рік службою охорони праці, в особі 

провідного інженера з охорони праці, та з жовтня місяця поточного року, інженера з 

пожежної безпеки, проводилася  перевірка та аналіз стану охорони праці в підрозділах 

університету. 
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Підрозділи забезпечені нормативною документацією з охорони праці, пожежної 

безпеки, виробничої санітарії. 

Розроблені і діють нормативні акти з охорони праці по професіям, видам робіт, при 

роботі на обладнаннях, інструкції з пожежної безпеки, із планом дій у надзвичайних 

ситуаціях. Положення та інші нормативні документи з охорони праці відповідно до вимог 

чинних нормативних актів. На підставі вимог «Тарифно-кваліфікаційного довідника 

професій і посад», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» затверджені посадові 

інструкції співробітників, в які вносяться конкретні обов’язки, права, відповідальність за 

виконання покладених на них завдань з охорони праці.  

З працівниками які поступають на роботу в університет, згідно затверджених в 

університеті програм, проводяться обов’язкові вступні інструктажі з охорони праці, 

виробничої санітарії та пожежної безпеки, із наданням першої долікарської допомоги 

потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки та дій при виникненні надзвичайних 

ситуацій. 

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації 

вступного інструктажу з питань охорони праці.  

Під час проведення вступного інструктажу працівники інформуються про умови 

праці, наявність на робочому місці, де вони будуть працювати,  небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів  та можливі наслідки їх впливу на здоров’я і їхні права на пільги і 

компенсації за роботу в таких умовах, відповідно до законодавства і колективного 

договору. 

Наказом по університету призначені відповідальні особи за стан охорони праці, 

протипожежну безпеку, виробничу санітарію на об’єктах,  в підрозділах, окремих 

приміщеннях, а також за роботу газового господарства, електрогосподарства, котельнь, 

тепломереж. 

Згідно затверджених заходів проводилася перевірка стану охорони праці в 

підрозділах університету. 

Щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни виробничого 

середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам 

виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій, відповідно комплексних 

заходів запланованих на 2022 рік  в підрозділах університету проведено: 

- поточний ремонт та технічне обслуговування всіх систем опалення, побутового 

електричного та газового обладнання,    

- діагностику технічного стану та заправку всіх вогнегасників в підрозділах 

університету,  

-  обслуговування пожежної сигналізації 

-  прочистку димарів,  

-  перевірено заземлення 

- доукомплектовано аптечки необхідними медикаментами для надання першої 

долікарської допомоги. 

З метою вивчення питань щодо початку освітнього процесу у 2022/2023 навчальному 

році, служба охорони праці входила до складу робочої групи  по підготовці університету до 

навчального року (наказ по університету від 01.07.2022 № 244-Адм), до складу постійно 

діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд університету (наказ по 

університету від 20.07.2022 № 266-Адм), до складу робочої комісії закладу освіти з 

перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт (наказ по університету від 

20.07.2022 № 265-Адм), до складу комісії щодо перевірки готовності кафедр і служб 

університету до початку 2022-2023 навчального року (наказ по університету від 16.08.2022 

№ 291-Адм). Також службою охорони праці бралася активна участь в проведенні тактико-

спеціально об’єктового навчання з цивільного захисту, у разі виникнення надзвичайної 

ситуації (наказ по університету від 08.02.2022 №42-Адм). 



36 

 

Відповідно до санітарних вимог між університетом та відповідними службами міста 

діють угоди щодо, вивозу сміття, дезінфекції, дератизації та дезінсекції приміщень 

навчальних корпусів та гуртожитків. Згідно існуючих норм видаються санітарно-гігієнічні, 

дезінфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту. 

Упродовж 2022 року в університеті не зареєстровано жодного нещасного 

випадку пов’язаного з виробництвом. 
 

 

Пункт контракту 6.20. Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та 

фізичними особами 
На виконання Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 №309 університет своєчасно та 

повному обсязі проводить реєстрацію зобов’язань придбаних товарів згідно накладних, а 

по виконаних роботах та наданих  послугах – згідно актів виконаних робіт або наданих 

послуг у визначені Порядком терміни, а саме – на протязі 7-ми робочих днів з моменту 

виникнення зобов'язання.  

В зв’язку з військовою агресією та запровадженням воєнного стану розрахунки з 

постачальниками товарів, робіт та послуг на протязі звітного періоду органи Державної 

казначейської служби проводили з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного 

казначейського рахунку та пріоритетності видатків. Так, станом на 31 грудня 2022 року 

університет має кредиторську заборгованість по розрахунках з постачальниками за 

отримані товари (папір ксероксний, бланки та прилади для вимірювання рівня 

радіоактивних та хімічних (в т.ч. бойових) речовин  в об’єктах навколишнього середовища 

в сумі 167 680,00 грн. та надані послуги (оренди спортивного майданчику, незалежної 

оцінки нерухомого майна, виготовлення проектної документації, відшкодування 

лікувальним закладам земельного податку, тощо) в сумі 167 417,20 грн. Загальна сума 

заборгованості університету станом на 01.01.2023 року склала 335 097,20 грн.  

 

 

Пункт контракту 6.21. Цільове та ефективне використання коштів державного 

бюджету 
Здійснення видатків в університеті по загальному і спеціальному фондах 

проводиться згідно затверджених кошторисних призначень і бюджетних асигнувань, а 

також відповідно до помісячних планів асигнувань загального фонду і плану використання 

коштів спеціального фонду.  

Кошторисні призначення загального фонду університету забезпечують часткове 

покриття витрат закладу на заробітну плату з обов’язковими нарахуваннями і  повністю на 

виплату стипендіального забезпечення та соціальних виплат дітям-сиротам державної 

форми навчання. 

Крім того, до кошторису спеціального фонду затверджується План закупівель 

товарів, робіт і послуг, у відповідності до якого проводиться реєстрація юридичних і 

фінансових бюджетних зобов’язань в ГУДКСУ у Чернівецькій області з їх подальшою 

оплатою.    

Всі видатки спеціального фонду проводились у межах фактичних надходжень, 

відповідно до затвердженого кошторису та плану використання коштів. Питома вага 

коштів, спрямованих на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам 

університету в загальній сумі видатків, складає більше 79%. З початку 2022 року заробітна 

плата виплачувалась в повному розмірі в межах затвердженого фонду заробітної плати.  

Фактичний фонд заробітної плати складає 41 823,76 тис. грн. по загальному фонду 

та  217 370,23 тис. грн. по спеціальному фонду Університету. Фактична середня заробітна 

плата науково-педагогічних працівників складає 23 233,47 грн. на місяць, педагогічних 

працівників 15 323,90 грн., середня заробітна плата працівників університету в цілому – 
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16050,16 грн. в місяць. В межах кошторисних призначень відповідно до Колективного 

договору  виплачено премії (за сумлінне ставлення до своїх обов’язків, високі досягнення в 

роботі, з нагоди ювілейних дат, з нагоди професійних свят, наукові досягнення), в тому 

числі за рахунок економії фонду заробітної плати, в сумі біля 49,6 млн. грн. 

Заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам університету немає. Всі 

видатки проводяться в межах фактичних надходжень, відповідно затвердженого кошторису 

та плану використання коштів.  

За 2022 рік університетом використано електроенергії 1124,7 тис. кВт/год. проти 

1536,1 тис. кВт/год. за 2021 рік, тобто менше на 411,4 тис. кВт/год. На водопостачання та 

водовідведення використано 61,3 тис. куб. м, було 83,9 тис. куб. м., що на  22,6 тис. куб. м. 

менше за аналогічний період у 2021 році. Споживання природнього газу за 2022 рік 

становить 532,6 тис. куб. м., проти 622,6 тис. куб. м. за аналогічний період 2021 року, що 

менше на 90,0 тис. куб. м.  

Заборгованості по оплаті за комунальні послуги немає.  

Своєчасне фінансування з державного бюджету та надходження коштів по 

спеціальному фонду дали змогу в повному обсязі провести розрахунки по виплаті 

заробітної плати, стипендій та оплату комунальних послуг. 

 

 

Пункт контракту 6.22. Своєчасне та у повному обсязі виконання вищим 

навчальним закладом зобов’язань перед державним бюджетом, органами 

Пенсійного фонду України, державними соціальними фондами 
Університетом щомісячно нараховуються прибутковий податок з доходів 

працівників, єдиний соціальний внесок та військовий збір, які вчасно та в повному обсязі 

сплачуються до державного бюджету. Так, в 2022 році вищим навчальним закладом 

нараховано та перераховано в державний та місцевий бюджет зобов’язань в загальній сумі 

110 235 840,76 грн, в т.ч.: 

прибуткового податку          – 47 817 539,14 грн., 

військового збору                  – 3 990 772,11 грн., 

єдиного соціального внеску – 57 571 144,54 грн. 

Також, у вищезгаданий період університет сплатив земельний податок в сумі 16 720,89 

грн., екологічний податок в сумі 13 939,08 грн. за викиди в атмосферне повітря окремих 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення та ПДВ 825 725,00 грн. 

 

 

Пункт контракту 6.23. Виконання кошторису доходів і видатків вищого 

навчального закладу, недопущення виникнення заборгованості із заробітної 

плати, за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги  
Головним розпорядником коштів – МОЗ України – в 2022 році профінансовано по 

загальному фонду державного бюджету видатків на суму  69 124,02 тис. грн.:  

за КПКВК 2301070 – 67 179,09 тис. грн.; 

за КПКВК 2301020 – 257,19 тис. грн.; 

за КПКВК 2301090 – 229,70 тис. грн.; 

за КПКВК 2301700 – 1 476,04 тис. грн. 

Кошторис спеціального фонду університету за КПКВК 2301070 на 2022 рік 

затверджено МОЗ України в сумі 348 614,6 тис. грн. 

Крім того, кошторисні призначення  спецфонду збільшено на 6 192,5 тис грн. за 

рахунок залишку коштів на початок фінансового року (180 470,9 тис. грн.) та фактичних 

надходжень за платні послуги. 

За звітний період надійшли кошти  на спеціальний рахунок університету за платні 

послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю (плата за 
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навчання) в загальній сумі 300 426,28 тис. грн.,  що склало 93,19% від планових показників 

(322 372,5 тис. грн.). 

Надходження від господарської та виробничої діяльності, в основному, це плата за 

проживання в гуртожитку – 15 832,58 тис. грн., що в процентному відношенні склали  

49,15% від плану 32 215,44 тис. грн. 

Надходження від здачі в оренду майна –  137,25 тис. грн. (62,39% від плану в 220,00 

тис. грн. 

Надходження від реалізації майна – 29,51 тис. грн. (здача металобрухту, 

відпрацьованих акумуляторів, тощо). 

На спеціальний рахунок спецфонду за КПКВК 2301200 надійшли кошти в сумі 

723,96 тис. грн. (плата за інтернатуру – 354,7 тис. грн. та лікувальні стоматологічні послуги 

– 369,26 тис. грн.), що в процентному співвідношенні склало 116,77% від плану в 620,0 тис. 

грн. 

Станом на 31 грудня 2022 року на спеціальний рахунок університету, відкритий за 

іншими джерелами надходжень, надійшло 7 109,44 тис грн., у тому числі на виплату 

іменних стипендій 145,14 тис. грн. та від благодійних внесків, грантів і дарунків 6 964,3 тис. 

грн. 

Разом на доходні рахунки спеціального фонду університету за звітний період 

надійшло коштів в загальній сумі 325 373,87 тис. грн., а саме:  

за КПКВК 2301070 – 323 535,06 тис. грн. 

за КПКВК 2301020 – 1 114,85 тис. грн. 

за КПКВК 2301200 – 723,96 тис. грн. 

Виконання кошторису доходів і видатків загального та спеціального фондів 

університету наведено в додатку 8. 

Станом на 31.12.2022 року кредиторської заборгованості по заробітній платі та 

комунальним платежам не було. 

 

 Пункт контракту 6.24. Вжиття у межах своїх повноважень заходів до 

запобігання проявам корупційних правопорушень у вищому навчальному закладі 
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», інших відповідних 

законодавчих актів у БДМУ проводиться системна робота по запобіганню проявам корупції 

та неправомірної вигоди. З метою унеможливлення виникнення в освітньому процесі 

університету негативних проявів, пов'язаних з корупцією, в БДМУ контролюється 

дотримання антикорупційного  законодавства та внутрішніх антикорупційних наказів. 

Завдяки проведеній роботі, на сьогоднішній день відсутні будь-які звернення з боку 

студентів та громадськості щодо проявів корупції у навчальному закладі.  

Окрім того, у 2022 році відповідальною особою з питань запобігання та виявлення 

корупції, в подальшому провідний фахівець з питань запобігання корупції, проводилась 

експертиза проектів внутрішніх нормативно-правових актів університету щодо визначення 

наявності чи  відсутності корупціогенних чинників. 

У БДМУ видаються антикорупційні накази ректора закладу вищої освіти, основною 

метою яких є запобігання проявам зловживань і порушень під час проведення заліково-

екзаменаційної сесії та навчального процесу. Дані накази видаються із врахуванням 

положень періодичних змін у антикорупційному законодавстві. З метою недопущення  

проявів зловживань і порушень під час проведення  літньої   заліково-екзаменаційної сесії 

у БДМУ був виданий  наказ «Про заходи щодо запобігання проявам зловживань і порушень 

під час проведення весняної та літньої заліково-екзаменаційної сесії, та підсумкового 

модульного контролю» та під час проведення зимової  заліково-екзаменаційної сесії був 

виданий наказ «Про заходи щодо запобігання проявам зловживань і порушень під час 

проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії та підсумкового модульного контролю». 

Також  наказом від 14.01.2022 року № 17-Адм  було прийнято Положення про запобігання 

конфлікту інтересів під час проведення наукових форумів, як заходів безперервного 
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професійного розвитку у БДМУ та недопущення залучення і використання коштів фізичних 

(юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг. 

Наказом № 20-Адм від 18.01.2022 року було затверджено Таблицю оцінки 

корупційних ризиків в університеті на 2022 рік. 

В наказах також робиться окремий наголос на неухильному дотриманні Закону 

України «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів. Вчасно та в 

повному обсязі до Міністерства охорони здоров’я України надається інформація про 

запобігання та виявлення корупції, в тому числі, про розгляд та реагування на повідомлення 

щодо корупційних проявів та виявлених корупційних ризиків. 

Було опрацьовано  39 листів. Пройдено новий онлайн-курс «Декларуйся-2022», 

пройшов базовий курс «Зрозуміло про конфлікт інтересів», який розроблений експертами 

НАЗК, взяв участь у публічному заході на тему «Вступна кампанія 2022: ефективність 

роботи уповноважених ЗВО» прийнято участь у обговоренні проєкту Державної 

антикорупційної програми на 2023-2025 роки. 

Окрім того, юридичною службою університету та провідним фахівцем з питань 

запобігання корупції активно ведеться робота щодо правильності та своєчасності подачі 

електронних декларацій суб’єктами декларування.  

У 2022 році у  Буковинському державному медичному університеті не було 

медичних, наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які притягувались 

до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності 

за вчинення корупційних правопорушень. 

 
Пункт контракту 6.25. Подання на затвердження засновникові річного 

кошторису доходів і видатків вищого навчального закладу 
Кошториси в університеті в 2022 році були затвердженні за наступними 

бюджетними програмами: 

Таблиця 15 

№  КПКВК Назва бюджетної програми 

1 2301070 Підготовка і підвищення кваліфікації  кадрів у сфері охорони 

здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів 

закладами фахової передвищої та вищої освіти 

2 2301020 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я 

3 2301200 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та 

стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними 

закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними 

закладами охорони здоров’я 

4 2301090 Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти 

5 2301700 Надання компенсації закладам освіти, що належать до сфери 

управління Міністерства охорони здоров’я України, у приміщеннях 

(будівлях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі 

розміщувалися тимчасово переміщені особи 

 

Кошторис Буковинського державного медичного університету по КПКВК 2301070 

був затверджений 31.01.2022р. в сумі 373 млн. 838,87 тис. грн., із них 25 млн. 224,27 тис. 

грн. по загальному фонду і 348 млн. 614,6 тис. грн. по спеціальному фонду державного 

бюджету з розрахунками.  

Протягом року до Кошторису Університету вносились зміни (додаток 9).  

Планові призначення на кінець року по загальному фонду кошторису університету 

на 2022 рік склали 67 млн. 179,09 тис. грн., що на 3 млн. 85,11 тис. грн. або 4,6% менше ніж 

у 2021 році. Профінансовано 100% коштів передбачених помісячним планом асигнувань на 

2022 рік. 
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Загальний запланований обсяг власних надходжень у 2022 році по спеціальному 

фонду складає  354 млн. 807,94 тис. грн., із них: 

- плата за навчання – 322 млн. 372,5 тис. грн. (90,8% надходжень), 

- плата за гуртожитки – 32 млн. 215,44 тис. грн. (9,1% надходжень), 

- плата за оренду майна – 220,0 тис. грн. (0,1% надходжень). 

За 2022 р. надійшло 316 млн. 396,11 тис. грн., що складає 89,17% від запланованого 

на 2022 рік, із них: 

- плата за навчання – 300 млн. 426,28 тис. грн. (93,19% від плану);  

- плата за гуртожитки – 15 млн. 832,58 тис. грн. (49,15% від плану); 

- плата за оренду – 137,25 тис. грн. (62,39% від плану). 

Враховуючи залишок коштів, який склався станом на 01.01.2022р. (180 млн. 470,9 

тис.грн.), план по надходженнях за 2022 рік виконано. 

В університеті функціонує Навчально-лікувальний центр «Університетська клініка» 

по КПКВК 2301200 «Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та 

стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослід-

ними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я». Заплановано було 

надходжень на 620,00 тис. грн., надійшло у 2022 році – 723,96 тис. грн., що складає 116,77%.  

План по надходженнях за 2022 рік виконано. 

 
 

Пункт контракту 6.26. Подання засновникові щороку, а також на його вимогу 

звіту про результати виконання умов контракту та дотримання вищим 

навчальним закладом вимог законодавства, стандартів вищої освіти 
Щорічно керівник університету подавав до Міністерства охорони здоров’я України 

у встановлені терміни звіт за результатами діяльності, передбачених контрактом.  

 
 

Пункт контракту 6.27. Щорічне звітування перед вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування вищого навчального закладу про результати своєї 

роботи, зокрема про виконання колективного договору 
Керівник університету звітував перед конференцією трудового колективу 

університету про результати своєї діяльності на займаній посаді. Звіт про проведену роботу 

за 2021-2022 н.р. заслуховувався на спільному засіданні Вченої ради університету та 

Конференції трудового колективу 30 серпня 2022 року (протокол № 1), звіт за 2022 рік 

заслуховувався на спільному засіданні Вченої ради університету та Конференції трудового 

колективу 22 грудня 2022 року (протокол № 8). Колективом позитивно оцінена діяльність 

керівника та одноголосно схвалені звіти. 

 
 

Пункт контракту 6.28. Розвиток студентського спорту 
Робота з організації студентського спорту у Буковинському державному медичному 

університеті здійснюється викладачами курсу «Фізичне виховання» кафедри медицини 

катастроф та військової медицини спільно зі спортивним клубом університету «Медик».  

Для належної організації та проведення тренувального процесу університетом 

створена відповідна спортивна база, яка складається з:  

1. Спортивний комплекс по вулиці О. Гузар, 2, де функціонує п’ять спортивних 

залів: 

- ігровий зал,  

- зал загальної фізичної підготовки,  

- зал рекреації та фітнесу,  

- два атлетичних зали. 

Загальна площа залів становить 762,3 м2.  
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2.  Університетський спортивно-оздоровчий табір «Здоров’я», розташований у с. 

Репужинці, Заставнівського району. На даній базі проводиться підготовка спортсменів до 

змагань та оздоровлення студентів.  

У таборі працює 3 спортивних майданчики (волейбольний, баскетбольний та 

футбольний) загальною площею 428,0 м2 та плавальний басейн загальною площею 60,5 м2. 

Для масового залучення студентської молоді до занять з фізичного виховання та 

спорту, університет орендує бігові доріжки, місце для стрибків у довжину та висоту, зимову 

бігову доріжку та футбольний майданчик зі штучним покриттям стадіону «Буковина». 

Вищевказані спортивні споруди дають можливість забезпечити студентам 

університету належні умови для занять з фізичної культури, тренування у відповідних 

спортивних секціях (легка атлетика, волейбол, баскетбол, шахи, настільний теніс, футбол, 

пауерліфтинг) та проводити спортивно-оздоровчі заходи. 

У спортивному клубі університету працює 10 збірних команд з 7 видів спорту, в яких 

займається 124 студенти, та близько 100 студентів щороку займається в рекреаційно-

оздоровчих секціях.  

У 2022 році було проведено 5 університетських спортивних заходів в яких взяло 

участь біля 170 студентів.  

За звітній період проведено 5 змагань на рівні міста та області, 2 з них організовано 

спортивним клубом БДМУ, 12 студентів стали переможцями та призерами змагань (4 

золотих, 7 срібних, 1 бронзова медаль) 

У 2022 році спортивна скарбничка університету поповнилася 2 нагородами 

всеукраїнських змагань (1 золота, 1 срібна медаль).  

Найбільш вагомі спортивні досягнення у 2022 року наведені в додатку 10. 

 

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА  

Лікувально-консультативна робота здійснюється в університеті на 31 клінічній 

кафедрі. Потужний потенціал професорсько-викладацького складу клінічних кафедр 

складають 55 професорів, 76 доктора медичних наук, 170 доцентів та 246 кандидатів 

медичних наук, з них: вищу атестаційну лікарську категорію мають 238 співробітників, 

першу – 34, другу – 33.   

15 співробітників університету мають звання «Заслужений лікар України». 

Підтвердженням високо професійного рівня викладів університету є призначення 53 

співробітників клінічних кафедр БДМУ експертами та консультантами Департаменту 

охорони здоров’я Чернівецької ОДА та Управління охорони здоров’я Чернівецької міської 

ради. 

Співробітники клінічних кафедр БДМУ проводять лікувально-консультативну 

роботу в 13 закладах практичної охорони здоров’я обласного підпорядкування та 5 - 

міського підпорядкування, які є клінічними базами кафедр університету та в 11 закладах за 

договорами про співробітництво. 

 За 2022 рік співробітниками клінічних кафедр проведено 104884 консультації у 

лікувально-профілактичних закладах міського та обласного підпорядкування, з них: в 

базових установах – 75500 консультацій, в поліклініках – 12351,  в позабазових установах 

– 13935, в районах області – 3098. Зроблено діагностичних досліджень (УЗД, ЕКГ, КТГ, 

ВЕМ, інвазивні маніпуляції тощо) – 7052, ведення хворих співробітниками університету – 

7434 хворих, проведено 3855 операційних втручань, 1762 асистенції; анестезіологічна 

активність – 771 (наркозів).  

За 2022 рік пройшли:  

- цикли стажування – 10 співробітників університету;  

- цикли тематичного удосконалення – 82 співробітника університету;    

- спеціалізацію – 54 співробітника університету.  

Направлено 12 справ в Центральну атестаційну комісію на присвоєння/ 

підтвердження лікарської кваліфікаційної категорії (січень-лютий).  
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Співробітники БДМУ беруть участь в україно-латвійському проекті щодо реалізації 

програми реабілітації пацієнтів після ампутації кінцівок. Професор Полянська О.С. та 

доцент Ковальчук П.Є. 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 ампутації кінцівок, а також забезпечення технічними 

засобами. 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. 
 

Навчально-наукова лабораторія БДМУ  

Упродовж 2022 року відповідно до плану співробітники ННЛ пройшли 

післядипломну підготовку, зокрема: спеціалізація з клінічної лабораторної діагностики, 

курси з питань визначення груп крові за системою АВО, резус та імунних антитіл на базі 

Чернівецького обласного центру служби крові, спеціалізацію з клінічної біохімії. 

Налагоджено співпрацю з такими медичними закладами міста: ТОВ «Інститут 

скринінгу раку»; ТОВ «ЛІСОД БУКОВИНА»; клінікою персоніфікованої медицини 

«НАТУРЕЛЬ»; медичним центром «БАЗИСМЕД». 

За звітній період виконано 2838 досліджень для науковців університету. За звітній 

період для пересічних громадян виконано 13583 лабораторних досліджень на суму 

538134,70 грн., з них: 9860 – біохімічні дослідження; 3489 – клінічні дослідження; 84 – 
імуногістохімічні дослідження; 57 – гістологічні дослідження; 93 – ПЛР-дослідження. Для 

вимушено переміщених осіб та ЗСУ виконано 1539 лабораторних досліджень. 

З 8 березня 2022 року 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 

року проведено близько 2000 консультацій. Сервіс працює через чат-бот телеграму 

(https://t.me/DoctorOnlineUABot), месенджер Facebook (http://m.me/DoctorsOnlineBSMU), 

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

Робота Університетської лікарні та центрів 

Поєднання клінічної, наукової та освітньої діяльності багатопрофільного закладу 

охорони здоров’я ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» за умови 

максимального використання потенціалу Буковинського державного медичного 

університету стало підґрунтям для створення на базі лікарні університетських центрів:  

- обласний центр ендоурології та літотрипсії; 

- обласний центр ендоскопічної хірургії; 

- обласний центр пластичної реконструктивної та естетичної хірургії;  

- обласний центр гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету; 

- обласний центр термічних, нейротрофічних уражень та дермопластики; 

- обласний центр травматології, ендопротезування, патології суглобів та хребта; 

- кабінет УЗД НЛЦ «Університетська клініка» БДМУ. 

Окрім того, у БДМУ створені та функціонують центри: 

- центр малоінвазивної хірургії та гінекології; 

- центр ендоскопічної урології;  

- навчально-лікувальний стоматологічний центр «Університетська клініка»; 

- медичний консультативний центр БДМУ. 

Показники діяльності зазначених центрів наведені у додатку 11. 

 

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

У БДМУ впродовж року проводилися  виховні заходи  зі студентською молоддю 

відповідно до Плану з виховної роботи на навчальний рік (інститут кураторства, кафедри 

університету, Спортивний клуб, палац культури та відпочинку «Академічний», Медико-

психологічний центр, Історико-медичний музей, бібліотеку та у співпраці з органами 

студентського самоврядування). 

За календарний рік кураторами університету проведено 825 різноманітних заходів. 

Обов’язки куратора виконували 173 викладачі. 

В умовах воєнного стану студентам надавалася психологічна та інформаційна 

підтримка з питань організації дистанційного навчання в умовах війни, участі в онлайн 

відробітках, психологічних порад та рекомендацій  щодо профілактики стресу та 

виникнення панічних настроїв, надання об’єктивної інформації в умовах воєнного стану,  

підготовки до підсумкових модульних контролів та іспитів тощо. У зв’язку з цим 

систематично (1 раз на місяць) проводилися семінари кураторів із залученням фахівців 

Медико-психологічного центру БДМУ.  

За рік в університеті проведено 211 національно-патріотичних заходів (куратори 

академічних груп – 143, на кафедрі суспільних наук та українознавства – 56, бібліотека – 9, 

кафедра медицини катастроф та військової медицини – 3).  

Найбільш знаковими виховними заходами були: до Міжнародного дня рідної мови 

проведено вікторину на тему: «Кращої, ніж рідна, мови не буває» (21 лютого 2022 р.), 

конкурс творчих робіт  на тему: «Кожен світанок – як нове життя» (02 травня 2022 р.), до 

Дня української писемності та мови проведено лінгвістичний вернісаж на тему: «Мова має 

значення?!» (09 листопада 2022 р.), до Дня Гідності і Свободи проведено дискусію на тему: 

«Гідність – основа справедливого суспільства» (21 листопада 2022 р.), до Дня пам’яті жертв 

Голодомору проведено захід-реквієм на тему: «Страта голодом (29 листопада 2022 р.), до 

Міжнародного Дня волонтера проведено зустріч з представниками волонтерської 

організації «Крик душі» на тему: «Волонтери – люди доброї волі» (5 грудня 2022 р.). 

 
Рис. 13. До Дня Збройних Сил України. Зустріч з військовослужбовцями ЗСУ  

(6 грудня 2022 року) 

29 листопада в БДМУ відбувся науково-практичний семінар за результатами VII 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Вектори 

діяльності студентського самоврядування в системі вищої освіти» (в онлайн режимі). 

В семінарі брали участь учасники конференції, активні доповідачі. Під час презентацій 

студенти виокремили питання особливостей функціонування системи забезпечення 

академічної доброчесності; міжнародного досвіду студентського самоврядування та якості 

освіти; іміджу і репутації в системі вищої освіти; застосування діджитал-технологій у 

формуванні професійних компетентностей здобувачів освіти; соціально-психологічних 

особливостей формування майбутнього фахівця; сучасного менеджменту як основи 
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ефективної діяльності студентського самоврядування; особистості здобувача освіти в 

реаліях ХХІ століття: методологія пошуку. Сформовані матеріали конференції в 

електронному варіанті, в які включені  79 тез . 

Студентської рада активно продовжує студентське тьюторство та функціонує  

«Школа лідера БДМУ». Студенти активно долучилися до святкування Міжнародного дня 

студентів та Міжнародного дня волонтерів. Нагороджено подяками БДМУ 20 студентів 

(наказ № 805 - ст. від 15.11.2021р.). За участі СР  відзначені кращі волонтери БДМУ –  

17 студентів  (наказ № 528-Адм від 05.12.2022р.).   

Благочинні  акції для ЗСУ: 
 «Захищаємо тих, хто захищає нас», 

 «На планшет для ЗСУ», 

 «Авто для бойових медиків», 

 «Сонячна панель та зарядна станція  для 80 ОДШБ» 

 «Пишаємося тобою друже (до Дня захисників і захисниць України)»,  

 «Благодійна акція у підтримку студента-другокурсника, у якого загинув батько на 

війні»; 

 «Благодійна акція у підтримку військовослужбовця, який важко поранений на 

війні»,  

 Допомога викладачу, який захищає суверенітет України в лавах ЗСУ, 

 «Волонтеримо для ЗСУ (зібрані кошти використали для закупівлі сировини для 

виготовлення ліків)», 

  «Відправка допомоги – медикаментів, хірургічного інструментарію та 

індивідуальних аптечок батальйонному медику, студенту медичного факультету 

№ 2», 

 «Допоможи солдату – захисти Україну» – виготовлення ранозагоювальної мазі та 

антисептичних розчинів. 

 «Напиши лист військовому» 

 Палац «Академічний» став осередком волонтерського руху у БДМУ, небайдужі 

працівники палацу і бібліотеки, студенти-митці, щодня плетуть сітки та кікімори 

(маскувальні костюми). Руками волонтерів було виготовлено біля 300 кікімор і 

стільки ж сіток для маскування техніки. У палаці плетуть найдовші сітки до 10 

метрів, оскільки це технічно можливо. Наразі виконується запит на 100 метрів 

маскувальної сітки, щоб закрити позиції 2 лінії оборони та 37 метрів для мобільної 

групи військових.  

 Акції з допомоги студентам ВПО.  

 «Пам’ятаємо наших» (благодійна акція до Дня геронтолога, відвідування 

ветеранів).  

 «Подарунки дітям до Дня Святого Миколая» (кураторські акції), «Подарунок під 

ялинку», до Дня Святого Миколая (Комунальний заклад «Оршівський дитячий 

будинок санаторного типу»), для вимушено переміщених дітей сиріт з Київської 

області, що проживають в Чернівецькому обласному спеціалізованому будинку 

дитини тощо  

23 червня відбувся Онлайн-випуск медичних  та фармацевтичних працівників БДМУ 

2022, 17  вересня відбулася  Онлайн-посвята першокурсників БДМУ 2022.  

Співробітники палацу «Академічний» та студенти організували Мистецькі 

перформанси «Захистимо тих, хто захищає нас», які відбулися 05 листопада на Театральній 

площі та 13 листопада на вул. О.Кобилянської. До 90-х роковин Голодомору (25 листопада) 

Народний аматорський студентський театр відзначений почесним 1 місцем за відео роботу 

«Найважче це знищити пам'ять» в обласному конкурсі «Жнива розпачу – голод крізь віки 

або історія повторюється».  

27 грудня оголошено переможців ХI Міжнародного багатожанрового конкурсу-

фестивалю «Хай пісня скликає друзів». Найвищою нагородою Гран-Прі у номінації 
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«Естрадний сольний спів»  відзначена студентка університету – Ірина Рейтаровська, 

(викладач – Олена Зварич, художній керівник – Валентина Головко). 

 
Рис.  14. Плетіння сіток в приміщенні палацу культури і відпочинку «Академічний» 

 

У історико-медичному музеї проведено 43 екскурсії: студентів БДМУ, студентів 

історичного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича, переселенців. Музей відвідали 922 особи, 

із них 552 студенти і викладачі БДМУ. Решта – переселенці, школярі.  

У Медико-психологічному центрі постійно надаються разові консультації та 

невідкладна психологічна допомога студентам та співробітникам на запит. За 2022 рік було 

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

57 – співробітників БДМУ, 8 – діти співробітників БДМУ. З 06-10 липня 2022 р. на базі 

оздоровчо-спортивного табору БДМУ «Здоров’я» проведено XVІ психологічний інтенсив 

для студентів та випускників спеціальності «Медична психологія». 17-21 жовтня 2022 року 

організовано навчання студентів спеціальності «Медична психологія», випускників БДМУ, 

практичних психологів «Основи кризової психології» під керівництвом Melinda Endrefy, 

психологині Асоціації екстреної допомоги AMURTEL (Румунія) та університету Ла-Лагуна 

(Іспанія) (рис.15). Підготовлено близько 90 фахівців.  

 

 
Рис. 15. Навчання студентів спеціальності «Медична психологія», випускників 

БДМУ, практичних психологів основам кризової психології. 17-21 жовтня 2022 року 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Основні проблемні питання Шляхи їх вирішення 

Складання у 2023 році тестових 

компонентів Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту іноземними та 

вітчизняними студентами, які перебувають 

за кордоном 

Впровадження можливості складання 

тестових компонентів Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту дистанційно (за 

допомогою відповідного програмного 

забезпечення) або в тимчасових 

екзаменаційних центрах в країнах 

перебування студентів (за аналогією 

проведення національного мульти-

предметного тесту у 2022 році) 

Низка країн, зокрема Республіка Індія, 

згідно вимог Національної Медичної Ради, 

вимагають проходження не менш, ніж 12-

місячної інтернатури на базі медичних 

ЗВО, де здійснювалося навчання, з видачею 

документа, який надає право на здійснення 

медичної практики. 

Розглянути можливість проходження  

1-річної інтернатури іноземними 

громадянами з можливістю навчання 

англійською мовою 

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 навчальних закладів 

та закордонних медичних клінічних 

установ (університетських клінік). 

Залучення до спільної організації та 

проведення наукових форумів із 

міжнародною участю (у системі заходів 

безперервного професійного розвитку – 

БПР) провідних іноземних науковців та 

лікарів, кафедр іноземних медичних 

навчальних закладів та закордонних 

медичних клінічних установ 

(університетських клінік). 

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. 

Подання офіційної заявки, підписання 

Угоди та організація процесу подання 

інформації щодо організаційної та науково-

технічної діяльності кафедр та структурних 

підрозділів університету згідно основних 

компонентів платформи «Національна 

електронна науково-інформаційна 

система» «URIS» (Ukrainian Research 

Information System). 

Через висвітлення України в багатьох 

закордонних засобах масової інформації 

суцільною руїною без диференціації на 

західну і східну частини, батьки та 

абітурієнти, піклуючись про збереження 

життя, не розглядають Україну як 

пріоритетний напрямок здобуття 

закордонної освіти. Продовження тривалих 

воєнних дій країною агресором знижує 

бажання отримання вищої медичної освіти 

іноземцями в українських ЗВО, адже 

власна безпека та збереження життя є 

більш вагомим чинником. 

Залучення іноземних громадян на навчання 

буде можливим виключно у відповідності 

до ситуації воєнної деескалації та її 

тривалості. 

Продовження роботи щодо оновлення 

інформаційних матеріалів про БДМУ для 

подальшого поширення електронними 

засобами зв’язку. 
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Не зацікавленість комунальних 

неприбуткових підприємств у підписанні 

договору оренди нерухомого майна з 

закладом вищої освіти у зв’язку з 

пільговою ставкою орендної плати, що 

формує відношення до закладу вищої 

освіти з позиції втраченого фінансового 

зиску. 

На державному рівні чітко прописати 

загальну модель функціонування клінічних 

кафедр з обов’язковим державним 

відшкодуванням пільгової ставки орендної 

плати для КНП з державного бюджету. 

 

Відсутність можливості для реєстрації усіх 

співробітників клінічних кафедр у ЕСОЗ у 

зв’язку з труднощами розширення ліцензії 

на медичну практику. 

На рівні МОЗ України і НЦЗУ юридичним 

документом визначити порядок реєстрації 

лікарів науково-педагогічних працівників у 

електронній системі охорони здоров’я 

України та включення їх в штат базових 

клінічних лікарень незалежно від рівня 

можливого фінансового зиску для КНП. 

Відсутність доступу до ЕСОЗ призводить 

до подальшого зниження рівня 

конкурентоздатності співробітників 

клінічних кафедр та теоретизації навчання. 

В стандартну форму інформованої 

добровільної згоди пацієнта (форма № 003-

6/о, затверджена наказом МОЗ України 

№2837 від 09.12.2020 р.) клінічної установи 

має бути введений пункт щодо присутності 

студентів при виконанні лікувально-

діагностичного процесу (так як в клініці 

здійснюється навчальний процес). 

Відсутність правових документів щодо 

організації роботи Університетської 

клініки на державному рівні. 

Розробка правових документів на 

державному рівні, які б регламентували 

роботу Університетської клініки 

Проблеми фінансування роботи 

Університетської клініки через різні 

бюджети клініки та БДМУ 

Розробити положення про можливість 

фінансування роботи Університетської 

клініки з державного бюджету та бюджету 

БДМУ 

 

 

В.о. ректора 

закладу вищої освіти    Оксана АНДРІЄЦЬ 
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Додаток 1 

Перелік освітніх програм, спеціальностей та ліцензований обсяг  

Буковинського державного медичного університету 

 

1. За освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій 

з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за Переліком, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 № 673, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 502/34785 

№ 

з/п 

Назва освітньої 

програми 

Код 

спеціаль-

ності 

Назва 

спеціальності 

Рівень вищої 

освіти 

Ліцензо-

ваний 

обсяг  

(на рік) 

1 
Стоматологія  

ортопедична 
221 Стоматологія 

початковий 

рівень  

(короткий цикл) 

50 

2 Фармація 226 

Фармація, 

промислова 

фармація 

початковий 

рівень  

(короткий цикл) 

60 

3 Медсестринство 223 Медсестринство 

перший 

(бакалаврський) 

рівень 

80 

4 

Технології 

медичної 

діагностики та 

лікування 

224 

Технології 

медичної 

діагностики та 

лікування 

перший 

(бакалаврський) 

рівень 

30 

5 

Стоматологія 

(Освітньо- 

професійна) 

221 Стоматологія 

другий 

(магістерський) 

рівень 

120 

6 

Медицина 

(Освітньо- 

професійна) 

222 Медицина 

другий 

(магістерський) 

рівень 

800 

7 

Медсестринство 

(Освітньо-

професійна) 

223 Медсестринство 

другий 

(магістерський) 

рівень 

10 

8 

Медична 

психологія 

(Освітньо-

професійна) 

225 
Медична 

психологія 

другий 

(магістерський) 

рівень 

50 

9 

Фармація, 

промислова 

фармація 

(Освітньо-

професійна) 

226 

Фармація, 

промислова 

фармація 

другий 

(магістерський) 

рівень 

240 

10 

Стоматологія 

(Освітньо- 

наукова) 

221 Стоматологія 

третій  

(освітньо-

науковий) рівень 

5 

11 

Медицина 

(Освітньо- 

наукова) 

222 Медицина 

третій  

(освітньо-

науковий) рівень 

50 
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12 

Медсестринство 

(Освітньо-

наукова) 

223 Медсестринство 

третій  

(освітньо-

науковий) рівень 

5 

13 

Педіатрія 

(Освітньо- 

наукова) 

228 Педіатрія 

третій  

(освітньо- 

науковий) рівень 

5 

 

Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими 

напрямами (спеціальностями)  

Всього на рік 

300 

Підготовка в клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів)  

на рік  

Всього 

80 

Підготовка в інтернатурі за акредитованими напрямами 

(спеціальностями) (первинна післядипломна спеціалізація)  

Всього на рік 

700 

Підвищення кваліфікації, стажування, перепідготовка та спеціалізація 

лікарів і провізорів за акредитованими напрямами  

1101 Медицина, 1102 Фармація  

Всього на рік 

2500 

Підготовка іноземних громадян у клінічній ординатурі (післядипломна 

підготовка у аспірантурі)  

Всього на рік 

20 

Підготовка іноземних громадян у клінічній ординатурі (післядипломна 

підготовка)  

Всього на рік 

30 

Підвищення кваліфікації та спеціалізація бакалаврів і молодших 

спеціалістів за акредитованими напрямами 1101 Медицина, 1102 

Фармація)  

Всього на рік 

250 

 

2. Підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти за переліком постанови 

КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 

№ 

з/п 

Шифр 

галузі 

знань 

Назва галузі 

знань 

Код 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг  

(на одному 

курсі 

навчання) 

1 22 
Охорона 

здоров’я 
223 Медсестринство 60 

2 22 
Охорона 

здоров’я 
226 

Фармація, промислова 

фармація 

90 
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Додаток 2 

Факультети та кафедри Буковинського державного медичного університету 

№ Факультет Кафедра 

1.  Медичний № 1 Акушерства і гінекології 

2.  Внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 

3.  Інфекційних хвороб та епідеміології 

4.  Педіатрії, неонатології та перинатальної медицини 

5.  Медицини катастроф та військової медицини 

6.  Психології та філософії 

7.  Фтизіатрії та пульмонології 

8.  Хірургії № 2 

9.  Медичний № 2 Акушерства, гінекології та перинатології 

10.  Анатомії людини ім. М.Г.Туркевича 

11.  Внутрішньої медицини  

12.  Клінічної імунології, алергології та ендокринології 

13.  Офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського  

14.  Патологічної анатомії 

15.  Травматології та ортопедії 

16.  Хірургії № 1 

17.  Медичний № 3 Іноземних мов 

18.  Загальної хірургії 

19.  Педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

20.  Соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

21.  Судової медицини та медичного правознавства 

22.  Урології та нейрохірургії 

23.  Медичний № 4 Гігієни та екології 

24.  Догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

25.  Педіатрії та медичної генетики 

26.  Мікробіології та вірусології 

27.  Патологічної фізіології 

28.  Фармакології 

29.  Стоматологічний Анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії 

30.  Гістології, цитології та ембріології 

31.  Дитячої хірургії та отоларингології 

32.  Ортопедичної стоматології 

33.  Пропедевтики внутрішніх хвороб 

34.  Стоматології дитячого віку  

35.  Терапевтичної стоматології 

36.  Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

37.  Фармацевтичний Біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії 

38.  Біологічної фізики та медичної інформатики 

39.  Медичної біології та генетики  

40.  Медичної та фармацевтичної хімії 

41.  Суспільних наук та українознавства 

42.  Фармації 

43.  Фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії 

44.  Фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата 

45.  Навчально-

науковий інститут 

післядипломної 

освіти 

Анестезіології та реаніматології  

46.  Внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини 

47.  Дерматовенерології 

48.  Нервових хвороб, психіатрії та мед.психології ім. С.М.Савенка 

49.  Онкології та радіології 

50.  Сімейної медицини 
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Додаток 3 

Засідання ректорату та вченої ради  

Буковинського державного медичного університету, на яких розглядалися питання 

організації освітнього процесу в 2022 році  

 

Засідання ректорату: 

- Про підвищення педагогічної кваліфікації викладачів університету у 2021 році 

(Протокол №2 від 25.01.2022 р.).  

- Про виконання плану видання кафедрами університету навчальної літератури у 

2021 році (Протокол №3 від 08.02.2022 р.).  

- Про виконання програми з виховної роботи в університеті у 2021 році (протокол 

№3 від 08.02.2022 р.). 

- Про стан підготовки студентів до ЄДКІ, етап 2 (протокол №7 від 12.04.2022 р.) . 

- Про викладання навчальних дисциплін англійською мовою та сертифікацію 

викладачів з іноземної мови (протокол № 7 від 12.04.2022 р.). 

- Про підготовку до виробничих та навчальних практик у 2022/2023 навчальному 

році (протокол № 8 від 26.04.2022 р.). 

- Про післядипломну підготовку лікарів-інтернів за спеціальністю «Патологічна 

анатомія» на кафедрі патологічної анатомії (Протокол №9 від 10.05.2022 р.). 

- Про роботу кафедр: медичної ботаніки та фармакогнозії; анатомії топографічної 

анатомії та оперативної хірургії (Протокол №11 від 14.06.2022 р.). 

- Про роботу кураторів університету (Протокол №12 від 29.06.2022 р.). 

- Про готовність кафедр, гуртожитків, навчальних корпусів до роботи у новому 

2022-2023 навчальному році (Протокол №13 від 23.08.2022 р.). 

- Про післядипломну підготовку лікарів-інтернів та лікарів-слухачів за 

спеціальністю «Урологія» на кафедрі урології та нейрохірургії (Протокол №15 від 

27.09.2022 р.). 

- Про роботу кафедр: онкології та радіології; ортопедичної стоматології (Протокол 

№15 від 27.09.2022 р.). 

- Про стан забезпечення бібліотеки навчальною літературою українською та 

англійською мовами (Протокол №16 від 11.10.2022 р.). 

- Про якість підготовки іноземних студентів медичного факультету № 3 з 

англійською мовою навчання до здачі іспиту МСІ (Протокол №17 від 25.10.2022 р.). 

- Звіт про результати поселення студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів 

та інших суб’єктів навчання у гуртожитки університету у 2022-2023 навчальному році 

(Протокол №18 від 08.11.2022 р). 

 

Засідання Вченої ради: 

- Про навчально - наукову діяльність інституту післядипломної освіти (засідання 

Вченої ради від 24 березня 2022 року, протокол № 8). 

- Про якість теоретичної та практичної підготовки студентів випускних курсів 

медичних, фармацевтичного, стоматологічного факультетів та фахового коледжу 

університету (засідання Вченої ради від 28 квітня 2022 року, протокол №9). 

- Про політику академічної доброчесності та якість освіти (засідання Вченої ради 

від 28 квітня 2022 року, протокол №9). 

- Про роботу навчально-тренінгового центру симуляційної медицини (засідання 

Вченої ради від 26 травня 2022 року, протокол №10).  

- Про підготовку кафедр університету до нового навчального року (засідання 

Вченої ради від 26 травня 2022 року, протокол №10).  

- Підсумки випускних іспитів 2021 - 2022 навчального року та заходи щодо 

усунення недоліків, виявлених під час проведення випускних іспитів (засідання Вченої 

ради від 22 червня 2022 року, протокол №11). 
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- Звіт про роботу ЦМК у 2021-2022 навчальному році та розгляд плану її роботи на 

2022 - 2023 навчальний рік (засідання Вченої ради від 22 червня 2022 року, протокол №11). 

- Про строки початку освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році (засідання 

Вченої ради від 12 липня 2022 року, протокол №12). 

- Підсумки роботи університету у 2021 – 2022 навчальному році і завдання на 2022 

– 2023 навчальний рік (засідання Вченої ради від 30 серпня 2022 року, протокол №1). 

- Про готовність кафедр та служб університету до нового навчального року 

(засідання Вченої ради від 30 серпня 2022 року, протокол №1). 

- Результати набору студентів на навчання у 2022/2023 н.р. з урахуванням 

додаткового набору (засідання Вченої ради від 22 вересня 2022 року, протокол №3). 

- Клінічна підготовка студентів та опанування ними практичних навичок за 

підсумками виробничих та навчальних практик у 2021-2022 навчальному році та заходи 

щодо їх покращення (засідання Вченої ради від 22 вересня 2022 року, протокол №3). 

- Про науково-педагогічну діяльність медичного факультету №2 (засідання Вченої 

ради від 27 жовтня 2022 року, протокол №5). 

- Про науково-педагогічну діяльність медичного факультету №1 (засідання Вченої 

ради від 24 листопада 2022 року, протокол №6). 

- Про результати рейтингу викладачів та кафедр БДМУ за підсумками діяльності 

2021-2022 н.р. (засідання Вченої ради від 22грудня 2022 року, протокол №8). 
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Додаток 4 

Результати прийому на навчання  

до Буковинського державного медичного університету 

у 2022 році 

Спеціальність 

К
у
р

с Освітній 

ступінь 

Вітчизняні 

Іноземці 

Р
А

З
О

М
 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Д
ер

ж
а

в
н

е 

за
м

о
в

л
ен

н
я
 

К
о

н
т
р

а
к

т
 

К
о

н
т
р

а
к

т
 

К
о

н
т
р

а
к

т
 

222 Медицина 1 магістр 195 134  82 411 

222 Медицина 2 магістр  42   42 

221 Стоматологія 1 магістр 5 75   80 

221 Стоматологія 2 магістр  23   23 

225 Медична психологія 1 магістр 9 14   23 

225 Медична психологія 2 магістр  2   2 

226 Фармація, 

промислова фармація 
1 магістр 10 37 15  62 

226 Фармація, 

промислова фармація 
2 магістр  3 62  65 

223 Медсестринство 1 магістр  2   2 

223 Медсестринство 1 бакалавр  10   10 

221 Стоматологія 1 
молодший 

бакалавр 
 9   9 

226 Фармація, 

промислова фармація  
1 

молодший 

бакалавр 
 30 10  40 

223 Медсестринство  

(на базі ПЗСО) 
1 

фаховий 

молодший 

бакалавр 
 13   13 

223 Медсестринство  

(на базі БЗСО) 
1 

фаховий 

молодший 

бакалавр 
 9   9 

226 Фармація, 

промислова фармація  

(на базі ПЗСО) 

1 

фаховий 

молодший 

бакалавр 
 9 10  19 

226 Фармація, 

промислова фармація  

(на базі БЗСО) 
1 

фаховий 

молодший 

бакалавр 
 40   40 

РАЗОМ 219 452 97 82 850 

 

  



55 

 

Додаток 5 

 
Перелік закордонних установам, з якими укладено угоди про двосторонню 

співпрацю в науково-освітній сфері у 2022 році 

 
- міжінституційний договір по програмі Erasmus + з Університетом «Аполонія»,  

м. Ясси (Румунія); 

- міжінституційна угода по програмі Erasmus + з Литовським університетом наук про 

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

- спеціальні угоди щодо студентського обміну та професорсько-викладацького складу 

з Університетом м. Сантьяго де Компостелла (Королівство Іспанія); 

- меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з Асоціацією «Medicos del Mundo» 

(Королівство Іспанія); 

- договір про співробітництво в освітньо-науковій сфері з Університетом Севільї 

(Королівство Іспанія); 

- меморандум взаєморозуміння між БДМУ та Університетом Толедо (США); 

- договір про співпрацю з Федерацією Handicap International (Республіка Франція);  

- договір про співпрацю з клінікою «Агаплезіон Ев. Батільдіскранкенхаус Бад 

Пірмонт» (Федеративна Республіка Німеччина); 

- договір про співпрацю з гуманітарною місією UK- MED, м. Манчестер (Велика 

Британія); 

- договір про співпрацю з Батумським медичним університетом – Авіценна, м. Батумі 

(Грузія). 
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Додаток 6 
Заходи, які були реалізовані у 2022 році  

для розвитку міжнародного співробітництва  

Буковинським державним медичним університетом 

 

1. Проведено масштабну роботу по збереженню контингенту іноземних студентів під 

час військової агресії російської федерації та війни на території України: 

- підписано договір про наміри щодо набору іноземних громадян з ТОВ «ЄДУХАБ» з 

країн  Нігерії та Кенії, також підписано угоду з ФОП Баджвах Усама щодо набору іноземних 

громадян з Нігерії, Індії, Алжирської Народної Демократичної Республіки, Королівства 

Марокко, Великобританії та Ірландії. Продовжується співпраця з представниками щодо 

набору іноземних громадян із країн Азії з компанією «The MD House»; з ФОП Ель Абід 

Юнесс з Алжиру, Марокко, Тунісу; з ТОВ Европіан Консалтінг Компані «МарВелл» з країн  

Нігерії, Гани, Гамбії, Кенії, ПАР, Камерун. 

- підготовлено та розповсюджено промоційні відеоролики про навчання іноземних 

здобувачів освіти в БДМУ;  

- створено новий електронний буклет 2022 англійською мовою для іноземних 

громадян;  

- 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. 

На весняний семестр 2022 року видано 143 запрошення, з них 112 відкрили візи в 

Україну, але через початок війни встигли прибути і стати здобувачами освіти першого 

курсу лише 82 іноземні громадяни, адже після 24 лютого 2022 р. всі авіарейси в Україну 

було скасовано. 

2. Проводиться активна співпраця з навчальними закладами, науковими установами, 

міжнародними та громадськими асоціаціями та організаціями; проходження вебінарів та 

онлайн-семінарів, підтримка зв'язків із партнерськими закордонними установами.  

3. Проведено вебінари профорієнтаційного спрямування з метою інформування про 

діяльність університету для іноземних абітурієнтів та їхніх батьків.  

4. За звітній період опрацьовано запити на підтвердження навчання випускників БДМУ 

від дипломатичних установ, закордонних ЗВО, державних та приватних лікувальних 

закладів, в рамках яких підтверджено дипломи більше 200  іноземних випускників 

університету. 
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Додаток 7 

 

Засідання ректорату та вченої ради 

Буковинського державного медичного університету, 

на яких розглядалися питання одержання конкурентоспроможних наукових і 

науково-прикладних результатів у 2022 році 

 

Засідання ректорату: 

- Про хід виконання докторської дисертацій (протокол № 12 від 09.03.2022 р., протокол  

№ 29 від 22.11.2022 р.) 

- Звіти НДР які фінансуються за кошти державного бюджету (протокол № 26 від 

25.10.2022 р.) 

 

 

Засідання Вченої ради: 

- Звіти керівників НДР, що фінансуються за кошти державного бюджету (протокол № 5 

від 27.10.2022 р.) 

- Звіт про результати виконання наукових досліджень за 2022 рік (протокол № 8 від 

22.12.2022 р.) 

- Звіт про результати роботи «Центру клінічних досліджень» (протокол № 8 від  

22.12.2022 р.) 
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Додаток 8 

 

Виконання кошторису загального фонду КПКВК 2301020  

за 2022 рік, грн 

Код Назва статей витрат Призначено Витрачено % викон 

2111 Заробітна плата 229 500,00 206 092,83 89,8 

2120 Нарахування на зарплату 50 500,00 45 395,74 89,9 

2800 Інші поточні видатки  5 700,00 5 700,00 100 

Всього: 285 700,00 257 188,57 90,0 

 

 

 

 

Виконання кошторису загального фонду КПКВК 2301090  

за 2022 рік, грн 

Код Назва статей витрат Призначено Витрачено % викон 

2240 
Оплата послуг  

(крім комунальних)  

229 700,00 229 700,00 100 

Всього: 229 700,00 229 700,00 100 

 

 

 

 

Виконання кошторису загального фонду КПКВК 2301070  

за 2022 рік, грн 

Код Назва статей витрат Призначено Витрачено % викон 

2111 Заробітна плата 41 823 755,00 41 823 755,00 100 

2120 Нарахування на зарплату 9 185 804,04 9 185 804,04 100 

2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
3 597,00 3 597,00 100 

2230 Продукти харчування 253 308,00 253 308,00 100 

2720 Стипендії 15 730 798,96 15 730 798,96 100 

2730 Інші виплати  населенню 181 827,00 181 827,00 100 

Всього: 67 179 090,00 67 179 090,00 100 
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Продовження додатку 8 

 

Виконання кошторису спеціального фонду КПКВК 2301700  

(плата за послуги) за 2022 рік, грн          

Код Назва статей витрат Призначено Витрачено 
(касові видатки) 

% 

2270 Оплата комунальних послуг, в т.ч.: 1 476 038,00 1 476 038,00 100 

2271 Оплата теплопостачання 97 965,22 97 965,22 100 

2272 Оплата водопостачання 229 276,00 229 276,00 100 

2273 Оплата електроенергії 167 987,00 167 987,00 100 

2274 Оплата природного газу 923 509,78 923 509,78 100 

2275 
Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг 
57 300,00 57 300,00 100 

Всього: 1 476 038,00 1 476 038,00 100 

 

 

 

 

Виконання кошторису спеціального фонду КПКВК 2301200 

за 2022 рік, грн  

Код Назва статей витрат Призначено Витрачено 
(касові видатки) 

% 

2111 Заробітна плата 485 000,00 214 247,13 44,2 

2120 Нарахування на зарплату 106 700,00 51 355,32 48,1 

2200 Використання товарів і послуг 26 800,00 - - 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 500,00 - - 

2270 Оплата комунальних послуг, в т.ч.: 24 300,00 - - 

2272 Оплата водопостачання 1 000,00 - - 

2273 Оплата електроенергії 8 800,00 - - 

2274 Оплата природного газу 14 500,00 - - 

2800 Інші поточні видатки 1 500,00 - - 

 Всього: 620 000,00 265 602,45 42,8 
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Продовження додатку 8 

 

Виконання кошторису спеціального фонду КПКВК 2301070 

(плата за послуги) за 2022 рік, грн 

Код Назва статей витрат Призначено Витрачено 
(касові видатки) 

% 

2111 Заробітна плата 238 000 000,00 217 370 225,05 91,3 

2120 Нарахування на зарплату 52 360 000,00 48 168 479,50 92,0 

2200 Використання товарів і послуг 51 496 840,00 28 491 611,52 55,3 

2210 
Предмети, матеріали, обладнання 

та  інвентар 
5 061 740,00 1 949 636,56 38,5 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 15 596 800,00 8 740 107,82 56,0 

2250 Видатки на відрядження 500 000,00 30 143,90 6,0 

2270 Оплата комунальних послуг, в т.ч.: 30 313 300,00 17 767 503,24 58,6 

2271 Оплата теплопостачання 4 581 100,00 2 366 160,30 51,7 

2272 Оплата водопостачання 3 096 000,00 1 520 993,32 49,1 

2273 Оплата електроенергії 7 714 400,00 4 282 605,26 55,5 

2274 Оплата природного газу 14 466 100,00 9 317 541,51 64,4 

2275 
Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг 
455 700,00 280 202,85 61,5 

2282 
Окр. заходи по реалізації державних (рег.) 

програм, не віднесені до заходів розвитку 
25 000,00 4 220,00 16,9 

2730 Інші виплати населенню 5 000,00 - - 

2800 Інші поточні видатки 798 600,00 35 536,80 4,4 

3000 Капітальні видатки 12 147 500,00 783 372,00 6,4 

3110 
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 
4 147 500,00 783 372,00 18,9 

3132 Капремонт інших об’єктів 8 000 000,00 - - 

 ВСЬОГО 354 807 940,00 294 849 224,87 83,1 

 

Виконання кошторису спеціального фонду  

(інші джерела власних надходжень) КПКВК 2301070  

за 2022 рік, грн 

Код Назва статей витрат Призначено 

Витрачено 

(касові 

видатки) 
% 

2111  Заробітна плата 590 218 ,81 590 215,81 100 

2120 Нарахування на оплату праці 129 848,14 119 581,99 92,1 

2200 Використання товарів і послуг 2 557 222,91 2 543 023,91 99,4 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

2 434 866,22 2 420 667,22 99,4 

2250 Видатки на відрядження  122 356,69 122 356,69 100 

2730 Інші виплати населенню 145 140,00 145 140,00 100 

3110 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

4 894 208,86 4 894 208,86 100 

Всього: 8 316 638,72 8 292 170,57 99,7 
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Зміни, які вносилися до кошторису університету упродовж 2022 року:  

 
- в зв’язку із збільшенням надходжень по спеціальному фонду на 6 192,5 тис. грн. 

– довідки №13,14 від 24.02.22р., №15,16 від 12.03.22р.,№23,24 від 24.03.22р., №44,45 від 

16.06.22р.;  

- в зв’язку із перерозподілом кошторису по спеціальному фонду – довідки №37 

від 20.05.22р., №40 від 30.05.22р., №41 від 13.06.22р., №46 від 20.06.22р., №51 від 

05.07.22р., №52 від 07.07.22р., №81 від 10.11.22р., №88 від 02.12.22р. №91 від 07.12.22р., 

№92 від 08.12.22р.;  

- в зв’язку із наданням додаткового фінансування по загальному фонду на 

виплату заробітної плати та виплату допомоги випускникам – довідки №5,6,7,8 від 

2.02.22р., №9,10,11,12 від 21.02.22р., №82,83,84,85 від 16.11.22р.; 

- в зв’язку із зменшенням фінансування по загальному фонду – довідки 

№31,32,33,34 від 27.04.22р. 

- в зв’язку із перерозподілом коштів по загальному фонду – довідки №63,64 від 

19.09.22р., №73,74 від 24.10.22р., №75,76 від 08.11.22р., №89,90 від 02.12.22р.; 

- в зв’язку із надходженням коштів по спеціальному фонду для виплати іменної 

стипендії – довідки №25,26 від 24.03.22р., №29,30 від 26.04.22р., №38,39 від 26.05.22р., 

№49,50 від 27.06.22р., №53,54 від 27.07.22р., №59,60 від 19.08.22р., №65,66 від 20.09.22р., 

№75,76 від 24.10.22р., №86,87 від 02.12.22р., №97,98 від 23.12.22р.; 

- в зв’язку із надходженням коштів по спеціальному фонду від благодійних 

внесків та грантів – довідки №17,18 від 17.03.22р., №21,22 від 22.03.22р., №19,21 від 

18.03.22р., №27,28 від 31.03.22р., №35,36 від 09.05.22р., №42,43 від 16.06.22р.,  №47,48 від 

21.06.22р., №55,56 від 01.08.22р., №57,58 від 11.08.22р., №61,62 від 19.09.22р., №67,68 від 

29.09.22р, №79,80 від 09.11.22р., №93,94 від 20.12.22р., №95,96 від 21.12.22р. 
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Додаток 10 

 

Найбільш вагомі спортивні досягнення спортсменів БДМУ у 2022 році 

 
1. Бернацька Анастасія – медичний факультет №1, 6 курс (І місце – Чемпіонат 

України з велоспорту ВМХ, індивідуальна гонка) м. Новоселиця 14-18 жовтня 2022 року. 

2. Бернацька Анастасія – медичний факультет №1, 6 курс (ІI місце – Чемпіонат 

України з велоспорту ВМХ, індивідуальна гонка на час) м. Новоселиця 14-16 жовтня 2022 

року. 

 

Спортивні досягнення у змаганнях міста та області 2022 року: 

1. Збірна БДМУ з шахів – (І місце – ХVІІІ обласна Універсіада з шахів) 

2. Гусар Анна - медичний факультет №2, 1 курс, (ІI місце – відкритий чемпіонат 

області з легкої атлетики, дистанція 200 м.) 

3. Збірна БДМУ з настільного тенісу – (ІI місце – ХVІІІ обласна Універсіада з 

настільного тенісу) 

4. Гусар Анна - медичний факультет №2, 1 курс, (І місце – відкритий кубок  

м. Чернівці «РАТУША-2022», дистанція 100 м.) 

5. Гусар Анна - медичний факультет №2, 1 курс, (ІII місце – відкритий кубок  

м. Чернівці «РАТУША-2022», дистанція 800 м.) 

6. Москаль Валерія - медичний факультет №2, 2 курс, (ІI місце – відкритий кубок  

м. Чернівці «РАТУША-2022», дистанція 100 м.) 

7. Бичкова Олександра - «Медсестринство», база 11 кл., 3 курс, (І місце – Чемпіонат 

області з класичного пауерліфтингу) 

 

  



63 

 

Додаток 11 

Показники діяльності та оперативна активність  

Обласного Центру ендоурології та літотрипсії у 2022 році 
 

Показник 2021 рік 2022 рік 

Проліковано у відділенні урології ЛШМД 1720 2238 

Прооперовано хворих 1393 2091 

Проведено операцій 1478 2124 

Хірургічна активність 81,9% 93% 

Прооперовано в центрі 
1094 (63,6%  

усіх опер.) 

1054 (49,6%  

усіх опер.) 

Післяопераційна летальність 0,3% 0,4% 

П/о ускладнення 1,4% 2% 

Доопераційний ліжко-день 0,8 0,9 

Післяопераційний ліжко-день 5,5 6,0 

Контактна літотрипсія 321 358 

ТУР 293 542 

Контакт. цистолітотрипсія 10 23 

Резекція сечового міхура 136 236 

Оптична уретротомія 50 95 
 

Лапароскопічні оперативні втручання 
 

Операція 2021 рік 2022 рік 

Нефректомія 2 5 

Висічення кісти нирки 20 25 

Лап.варикоцелектомія 1 7 

Адреналектомія 1 - 
 

 

Показники діяльності та оперативна активність  

Обласного центру ендоскопічної хірургії  у 2022 році 

№ 

п/п 
Показник 2021 рік 2022 рік 

Нозологія 

1. З приводу жовчокам’яної хвороби холедохолітіазу 

ускладненого механічною жовтяницею 
97 90 

2. Новоутворення органів гепатопанкреатобіліарної системи 64 66 

3. Рестентування холедоха 14 17 

4. ЕПСТ при гострому міліарному панкреатиті 11 15 

 

 
Виконані оперативні втручання 

1. УРХПГ 181 184 

2. Ендоскопічна папілосфінктеротомія 121 81 

3. Супрапапілярна холедоходуоденостомія 41 50 

4. Ендобіліарне дренування 77 71 

 ВСЬОГО 186 188 
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Продовження додатку 11 

 

 

Показники діяльності  

Обласного центру пластичної реконструктивної та естетичної хірургії   

у 2022 році 

Показник 2021 рік 2022 рік 

Проведено операційних втручань 140 205 

Інвазивні процедури 58 61 

Лапароскопічних холецистектомій 54 42 

Видалення доброякісних пухлин м’яких тканин 13 18 

 

Показники діяльності та оперативна активність  

Обласного центру гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету  

у 2022 році 

Курація 

хворих 

Діагностичні 

маніпуляції 

Малі хірургічні 

операції 

Хірургічні операції по 

складності 

І ІІ ІІІ 

1902 39 259 135 73 - 

 

Показники діяльності та оперативна активність  

Обласного центру термічних, нейротрофічних уражень та дермопластики у 2022 році 

Категорії 

хворих 

Курація 

хворих 

Діагнос- 

тичні 

маніпу 

ляції 

Хірургічні 

операції 

Хірургічні 

операції по 

складності 

І ІІ ІІІ 

Дорослі та діти з опіками, 

відмороженнями, ранами 

різних локалізацій 

64 

 

57 

 

Загоєння поверхневих 

ран за допомогою 

вакуумної та 

ультразвукової санації 

31 

 

3 

 
 

Дорослі та діти з опіками 

та відмороженнями, 

ранами різних 

локалізацій 

31 

 
- 

Органозберігаючі 

операції на кінцівках 20 

 

7 

 

1 

 

Хворі з келоїдними та 

гіпертро-фічними 

рубцями, контрактурами, 

деформаціями мяких 

тканин будь яких 

локалізацій 

8 

 

4 

 

Корекція келоїдних 

рубців 

4 

 

2 

 
 

Пацієнти з дефектами 

мяких тканин  
20 

 
- 

Операції з 

переміщенням 

повношарових клаптів 

16 

 

8 

 
 

Пацієнти з дефектами 

мяких тканин  
87 

 
- 

Дермопластика 

розщепленими 

шкірними клаптями 

78 

 

9 

 
 

Пацієнти з дефектами 

мяких тканин після 

перенесених термічних 

травм та інших 

пошкоджень 

52 

 

18 

 

Гостра некректомія 

43 

 

5 
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Показники діяльності та оперативна активність  

Обласного центру травматології, ендопротезування, патології суглобів та хребта  

у 2022 році 

№  
Всьо

го 

Індтр

медул

ярні 

ф-ри 

PFNA 

Пласт

ини 

АО 

Апарат

и 

зовнішн

ьої 

фіксації 

Тра

нс 

пед

ику

ляр

на 

фікс

ація 

Ендоп

ротез. 

цемен

т 

Ендпр

оьези 

безце

мент 

Енд

про

тези 

гібр

ид 

Інші 

1 Остеосинтез стегна 233 39 116 32 5     22 

2 Остеосинтез 

гомілки 
121 49  37 18     14 

3 Остеосинтез плеча 56 22  17 5     3 

4 Остеосинтез 

передпліччя 
82   51 6     17 

6 Інші остеосинтези 85   26      57 

8 Ампутація кінцівок 1         1 

9 Артродези, 

артропластика 
14         14 

10 Ендопротези 

кульшового с-бу 
180      137 43   

11 Ендопротези 

колінного с-бу 
11      11    

12 Видалення 

конструкцій 
75 25 2       15 

13 Тендопластика 

Сухожильні шви 
32         32 

13 Інші операції 74         74 

14 ПХО ран 71         71 

15 Артроскопія, 

меніскектомія 

відновлення ПХЗ 

168         168 

16 Операції на хребті 56         56 

 Всього 1035 135 118 163 34 - 148 43 - 320 

 
Показники діяльності  

Центру малоінвазивної  хірургії  та гінекології у 2022 році 

Показник 2021 рік 2022 рік 

Проведено операційних втручань 269 401 

Лапароскопічні холецистектомії з приводу хронічного 

калькульозного холециститу 
34 40 

Лапароскопічні холецистектомії з приводу гострого 

калькульозного холециститу 
138 198 

Лапароскопічні апендектомії 53 63 

Діагностичні лапароскопії 4 44 
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Показники діяльності  

Обласного центру ендоскопічної урології у 2022 році 

Вид втручання 

К-сть 

ендоскопічних 

операцій 

К-сть 

лапароскопічних 

операцій 

Доброякісні та злоякісні новоутворення нирок 3 6 

Доброякісні та злоякісні новоутворення простати 135 1 

Доброякісні та злоякісні новоутворення сечового міхура 90 - 

Інші операції 219 15 

Всього 447 22 

 

 

Показники діяльності  

Кабінет УЗД  БДМУ у 2022 році 

Вид обстеження Кількість обстежень 

УЗД сечового міхура та нирок 52 

УЗД м’яких тканин 28 

УЗД щитоподібної залози 20 

УЗД передміхурової залози та сечового міхура з визначенням 

залишкової сечі 

40 

УЗД молочних залоз 30 

УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки 35 

Дуплексне сканування брахіоцефальних артерій шиї 25 

УЗД вен нижніх кінцівок 135 

УЗД артерій нижніх кінцівок 125 

УЗД артерій та вен верхніх кінцівок 27 

Всього 517 

Мініінвазивні втручання під контролем УЗД 98 

 

 

Медичний консультативний центр БДМУ (mcc.bsmu.edu.ua) 

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». 

Станом на 31.12.2022 року в консультативному центрі задіяно 262 консультанти з 

числа провідних спеціалістів університету (158 – активних консультантів). За 2022 рік 

проведено 7784 консультацій (враховуючи повторні); з них: 1754 телемедичних (on-line). 

Запущено оновлений функціонал телемедичних консультацій через сервіс Helsi.me. 
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Продовження додатку 11 

 

Навчально-лікувальний стоматологічний центр "Університетська клініка"  
є навчально-науково-лікувальним підрозділом Буковинського державного медичного 

університету і створений на базі кафедр терапевтичної та ортопедичної стоматології. 

Основними завданнями Центру є: проведення лікувально-діагностичного процесу; 

забезпечення навчального процесу з використанням нових форм та методів навчання, 

досягнень медичної науки і практики охорони здоров’я; навчання студентів 

стоматологічного факультету, лікарів-інтернів, аспірантів, післядипломної підготовки; 

перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів; надання платної 

стоматологічної допомоги населенню; проведення наукових досліджень, розробка 

ефективних методів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хворих; експертна 

оцінка результатів наукових досліджень; апробація і впровадження нових методів 

діагностики, лікування і реабілітації хворих; апробація медичних інструментів, апаратури, 

лікарських засобів, організація та проведення наукових семінарів, клінічних, науково-

методичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних рад тощо. 

Постановою КМУ від 14 грудня 2016р.  центр внесено до переліку закладів охорони 

здоров’я України з правом надання платних послуг населенню.    

  Протягом 2022 року в НЛЦ «Університетська клініка» пройшли літню та зимову 

виробничу практику 30 студентів третього, четвертого та п’ятого курсів стоматологічного 

факультету БДМУ. Навчаються 35 лікарів – інтернів, першого та другого року навчання. 

Для відпрацювання практичних навичок студенти мають можливість використовувати 

матеріально-технічну базу клініки, кафедр ортопедичної та терапевтичної стоматології, 

зуботехнічної лабораторії. Під керівництвом лікарів НЛЦ «Університетська клініка» було 

проконсультовано та проліковано 421 первинних пацієнтів та близько 100 вторинних. Було 

надано 1368 стоматологічних послуг та отримано надходжень  на суму 338498 грн.  

Всі працівники клініки зареєстровані в електронній системі eHealth. Лікарі постійно 

беруть участь у різноманітних благодійних акціях, відвідують дитячі будинки. З початком 

війни на території України - активно займаються волонтерством. 


