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АННОТАЦІЯ 

 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» – сучасний 

багатопрофільний вищий медичний навчальний заклад 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. 

Результативність діяльності колективу університету підтверджена визнанням 

на національному та міжнародному рівнях, а також результатами діяльності у  

2018 році, зокрема: 

 У 2018 році за результатами конкурсного відбору університет отримав статус 

пілотного закладу Українсько-швейцарського проекту «Розвиток медичної 

освіти в Україні» за двома напрямами – сімейна медицина та медсестринство. 

 Створено навчально-тренінговий центр симуляційної медицини, для 

забезпечення роботи якого закуплено сучасні навчальні манекени та роботи-

симулятори на загальну суму 3 215 160 грн. 

 Університету розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 225 Медична 

психологія. 

 У закладі успішно проведена акредитаційна експертиза підготовки фахівців за 

2 спеціальностями – 7.12010004 Медична психологія та 5.12020101  

(226) Фармація. 

 За результатами складання ліцензійних іспитів «Крок» у 2018 році БДМУ 

посідає лідируючі позиції серед закладів вищої медичної освіти України, 

зокрема за зведеними даними ЦТ МОЗ України університет посів  

3 місце за показником абсолютної успішності складання ЛІІ «Крок 2» 

вітчизняними студентами та 2 місце – студентами-іноземцями. 

 За даними наказу МОН України  від 13.08.2018 № 902 «Про підсумки 

Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 навчального року»  

9 студентів БДМУ стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади у 2017-2018 н.р. 

 БДМУ посів 1 місце серед медичних університетів України за кількістю 

поданих робіт та  переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (лист Інституту модернізації змісту освіти МОН України від 

19.10.2018 № 21.1/10-3764 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017-2018 

навчальному році»). 

 За результатами складання випускниками БДМУ іспиту на підтвердження 

диплому лікаря, що проводить Medical Council of India (MCI) для громадян 



Індії, які навчалися в закордонних закладах вищої освіти, університет посів  

1 місце серед медичних університетів України. 

 Співробітники університету підготували у співавторстві 5 національних 

підручників для студентів закладів вищої медичної освіти України. 

 48 співробітників університету пройшли навчання на тренінгах з питань 

симуляційної медицини та методології проведення об’єктивного 

структурованого клінічного іспиту (ОСКІ). 

 Університетом здійснюється цілеспрямована підготовка науково-

педагогічних кадрів, зокрема у 2018 році затверджені 3 докторських та  

20 кандидатських дисертаційних робіт співробітників БДМУ.  

 2 співробітникам БДМУ присуджено звання «Заслужений лікар України»,  

1 співробітнику призначена державна стипендія як видатному діячу охорони 

здоров'я згідно Указу Президента України №432/2018. 

 Університетом забезпечено підготовку 88 працівників поліції Головного 

Управління Національної поліції України в Чернівецькій області на курсах 

домедичної підготовки за програмою «Перший на місці події» відповідно до 

наказів МОЗ України від 29.03.2017 № 346 та від 14.09.2018 № 1688. 

 69 науково-педагогічних працівників одержали сертифікат про володіння 

іноземною мовою на рівні не нижче В2 відповідно до Загальноєвропейської 

рекомендації з мовної освіти. 

 БДМУ посів 3 місце серед закладів вищої медичної освіти України за 

кількістю отриманих патентів на винахід. 

 Кошторис університету на 2018 рік становив 336 178 220 грн (по загальному 

фонду – 42 659 280 грн, по спеціальному фонду – 293 518 940 грн), що  

на 98 378 020 грн більше ніж у 2017 році (на 41,4%). 

 Фактичні надходження у 2018 році склали 306 129 217 грн (по загальному 

фонду – 42 483 705 грн, по спеціальному фонду – 263 645 512 грн), що на 

39 032 517 грн більше ніж у 2017 році (на 14,6%). 

 У 2018 році загальні площі університету збільшено на 4525 м.кв. (придбано 

3-поверхову будівлю площею 2960 м.кв. по вул. Південно-Кільцева, 8а, а 

також взято в оренду строком на 10 років будівлю навчального корпусу 

площею 1565 м.кв. по вул. Федьковича, 16). 

 Проведено капітальний ремонт та введено в дію новий навчальний корпус  

по вул. Руська, 87а. 

 Введено в експлуатацію новий гуртожиток по вул. Південно-Кільцева, 8а. 

 Здійснені заходи щодо покращання побутових умов проживання студентів, 

зокрема 189 житлових кімнат, закуплено меблів майже на 2,6 млн. грн., 

м’якого постільного інвентарю на 1,2 млн. грн., побутової техніки та 

побутового обладнання більше ніж на 100 тис грн. 

 Університетом у 2018 р. підготовлено та подано 8 заявок на участь у 

грантових програмах НORIZON 2020-SC1-BHC-2018-2020 та 2 заявки на 

участь у Транскордонних проектах Україна-Румунія 2017-2020 рр. 

 Участь у проектах «Проект сприяння академічній доброчесності в Україні» 

(SAIUP) та «Проект формування академічної доброчесності в школі» (SAISS), 

які адмініструються Американськими Радами з міжнародної освіти. 

 



 У 2018 році за результатами Консолідованого рейтингу закладів вищої освіти 

України БДМУ входить до ТОП-10 кращих закладів вищої освіти Західного 

регіону України; 

 У рейтингу інтернет-продуктивності «Webometrics» університет посідає  

2 місце серед медичних університетів, наукометричної бази «Scopus» –  

7 місце серед закладів вищої медичної освіти України. 

У 2018 році колектив університету працював над імплементацією Законів  

України  «Про  вищу  освіту» та «Про освіту», розробкою стандартів вищої освіти 

нового покоління для спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2015 р. № 266, забезпеченням виконання Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, підготовкою до проведення 

Єдиного державного кваліфікаційного іспиту, порядок якого затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. № 334, впровадженням нових технологій 

в освітній процес, наукову та лікувально-діагностичну роботу, покращанням кадрового 

та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. 

Керуючись законами України, наказами та розпорядженнями Міністерства 

охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, нормативно-

розпорядчими документами у галузі освіти, Статутом університету та Колективним 

договором, ректор у межах наданих йому повноважень організовував діяльність 

університету щодо: 

- провадження освітньої діяльності відповідно до стандартів вищої освіти; 

- виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою 

освітою; 

- провадження наукової діяльності шляхом здійснення наукових досліджень 

та забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки 

наукових-педагогічних кадрів; 

- забезпечення органічного поєднання в навчальному процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; 

- формування особистості майбутніх фахівців; 

- налагодження міжнародних зв’язків і провадження міжнародної діяльності 

в галузі освіти та науки; 

- вивчення попиту на ринку праці та сприяння працевлаштуванню 

випускників тощо. 

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

звіт містить стислу аналітичну інформацію, 29 рисунків, 16 таблиць та 16 додатків. 

 

 



  розширено провадження освітньої 

діяльності за 1 новою спеціальністю 

 акредитовано 2 спеціальності  

 

 створено та введено в дію 

Центр симуляційної медицини  

 закуплено сучасні навчальні манекени 

та роботи-симулятори на загальну суму 

3 215 160 грн 
 

 

 3 місце – за результатами складання  

 ЛІІ «Крок 2» вітчизняними 

студентами 

 2 місце – за результатами складання  

 ЛІІ «Крок 2» студентами-іноземцями  

 

 1 місце за кількістю переможців ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт  

 9 студентів стали переможцями ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади  

 

 співробітниками підготовлено  та 

видано 5 національних підручників  

 48 співробітників пройшли навчання 

на тренінгах з питань симуляційної 

медицини та проведення ОСКІ. 

 69 співробітників одержали 

сертифікат про володіння іноземною 

мовою на рівні не нижче В2. 
 
 

 затверджені 3 докторських та  

20 кандидатських дисертаційних робіт 

 2 співробітникам присуджено звання 

«Заслужений лікар України» 

 1 співробітнику призначена державна  

стипендія як видатному діячу охорони 

здоров'я  
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ЛІІ 
КРОК 



 виконується 39 НДР, 4 – з пріоритетним 

фінансуванням МОЗ України 

 3 місце серед закладів вищої медичної 

освіти України за кількістю отриманих 

патентів на винахід 

 7 місце – у базі даних Scopus 

Опубліковано: 

 монографій – 32 

 методичних рекомендацій – 5 

 інформаційних листів – 15 

 нововведень – 80 

 статей – 1016 

 статей за кордоном – 756 

 

 Загальні площі університету 

збільшено на 4525 м.кв. 

 Проведено капітальний ремонт та 

введено в дію новий навчальний 

корпус по вул. Руська, 87а 

 Введено в експлуатацію новий 

гуртожиток по вул. П.-Кільцева, 8а. 

 
 

 Кошторис університету на 2018 рік - 

336 178 220 грн (на 41,4% більше ніж  

у 2017 році) 

 Фактичні надходження у 2018 році -  

306 129 217 грн (на 14,6% більше ніж  

у 2017 році) 
 

 

 університет отримав статус  

пілотного закладу  

Українсько-швейцарського проекту 

«Розвиток медичної освіти в Україні»  

 подано 8 заявок на участь у грантових 

програмах НORIZON 2020 
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досліджень, міжнародне, наукове та науково-технічне співробітництво. 19 
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6.12. Подання засновникові щоквартальної звітності про використання майна, 
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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 Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний 

медичний університет» підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється у відповідності до 

Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про 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» та освітньо-

кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «молодший спеціаліст»; підготовки іноземних громадян 

за базовими акредитованими напрямами (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), витягом з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо 

здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти серія BO №00085-

008501 від 15.05.2017 р., сертифікатами про акредитацію напрямів підготовки та 

спеціальностей (додаток 1). 

Освітній процес в університеті забезпечують 49 кафедр у складі 6 факультетів та 

навчально-наукового інституту післядипломної освіти (додаток 2). 

У 2018 році університету розширено провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 225 «Медична психологія» 

(наказ МОН України від 30.11.2018 № 2320-л). 
 

Підготовка фахівців проводиться згідно із Галузевими стандартами вищої освіти, які 

затверджені наказами Міністерства освіти і науки України, та освітньо-професійними 

програмами, які затверджені вченою радою університету. Співробітники університету у 

складі робочих груп МОЗ України та науково-методичних комісій Науково-методичної 

ради МОН України залучені до розробки стандартів вищої освіти нового покоління. До 

складу науково-методичних комісій Науково-методичної ради МОН України включені   

9 співробітників БДМУ. Слід відзначити, що бездоганна праця та особистий внесок 

співробітників університету (проф. Масікевич Ю.Г., проф. Плеш І.А.) у розробку стандартів 

вищої освіти відзначені листами Міністерства освіти і науки України від 20.11.2018 № 1/11-

12674 та від 21.12.2018 № 1/11-14829. 

 Підготовка  фахівців з вищою освітою  перебуває під постійним контролем 

ректорату, зокрема питання його організації розглядались на засіданнях ректорату 

упродовж 2018 року із 22 проведених засідань на 12-ти з прийняттям відповідних рішень, а 

також на 9 засіданнях Вченої ради університету (додаток 3). 

Проводилось анкетування студентів щодо основних проблем та недоліків у 

організації та якості навчального процесу. Ці питання у подальшому розглядались на 

засіданні ректорату та Вченої ради університету.  

На виконання наказу МОН України  від 06.12.2017 № 1572 «Про проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017/2018 навчальному році», згідно з 

Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, наказу по 

університету від 29.12.2017 № 452-Адм «Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади у 2017-2018 навчальному році» проведено І етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади із 43 навчальних дисциплін, які викладаються в університеті. Загальна кількість 

учасників І етапу олімпіади у 2017-2018 н.р. становила 780 студентів. 72 студенти-
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переможці І етапу взяли участь у ІІ етапі 28 предметних олімпіад. 

Результатом участі студентів БДМУ у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

у 2017-2018 н.р. стали призові місця з 9 навчальних дисциплін (додаток 4). 

 
Рис. 1. Кількість призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 

БДМУ 

За кількістю переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017-2018 

н.р. БДМУ посів 6 місце серед медичних закладів вищої освіти України (за даними наказу 

МОН України  від 13.08.2018 № 902 «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 

2017/2018 навчального року»). 

Згідно статистичних даних (лист Інституту модернізації змісту освіти МОН України 

від 19.10.2018 № 21.1/10-3764 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017-2018 навчальному році») 

Буковинський державний медичний університет посів І місце серед закладів вищої 

медичної освіти України за кількістю поданих робіт та кількістю переможців ІІ туру 

Конкурсу (табл. 1). 

Таблиця 1 

Результати участі студентів закладів вищої медичної освіти України  

у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2017/2018 н.р. 

№ 

п\п 

Медичні 

ЗВО 

Кількість робіт, 

нагороджених 

дипломом      

 І ступеня 

Кількість 

робіт, 

нагороджених 

дипломом 

ІІ ступеня 

Кількість 

робіт, 

нагороджених 

дипломом   

ІІІ ступеня 

Загальна 

кількість 

робіт, 

нагороджених 

дипломами 

1.  БДМУ 1 4 5 10 

1. ВНМУ 2 2 6 10 

3.  НМУ 3 3 3 9 

4.  НФаУ  3 4 7 

5.  ДДМА 1 2 2 5 

6.  УМСА 2 1 1 4 

7.  ХНМУ   2 1 3 

8.  ЗДМУ   1 1 

9.  ІФНМУ   1 1 

10.  ТДМУ    1 1 

11.  ЛНМУ   1 1 

2

8
7

10
9 9

12

9

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
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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. У 2018 році 

проведений моніторинг задоволеності студентів повнотою та якістю навчально-методичних 

матеріалів серверу дистанційного навчання шляхом анкетування студентів різних курсів та 

факультетів. Результати анкетування студентів “Оцінка очима студентів якості навчального 

контенту СДН університету moodle.bsmu.edu.ua” доповідались на засіданні ЦМК 

університету у березні 2018 року. Активно функціонує портал дистанційної підготовки 

студентів та лікарів-інтернів до ЛІІ «Крок». Працює система викладачів-тьюторів, а також 

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 ЛІІ. Зазначене вище, а також активне використання дистанційних 

технології підтримки навчання та контролю знань студентів дозволили істотно покращити 

результати складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок».  

Згідно офіційно оприлюднених результатів складання ЛІІ «Крок» Центром 

тестування МОЗ України за 2018 рік, а також за показниками абсолютної успішності за 

результатами складання ЛІІ «Крок» у 2018 році університет посідає лідируючі позиції серед 

медичних закладів вищої освіти України, зокрема за зведеними даними Центру тестування 

МОЗ України університет за показником абсолютної успішності складання ЛІІ «Крок 2» у 

2018 році посів відповідно 3 місце (за результатами складання вітчизняних студентів) та  

2 місце (за результатами складання студентів-іноземців). 

Зведені результати ЛІІ «Крок 2» наведені у таблицях 2-4. 

Таблиця 2 
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Таблиця 3 

 
Рейтингові місця, які зайняв БДМУ серед ВМ(Ф)НЗ України у 2018 році за 

підсумками ЛІІ «Крок» (кількості студентів, які склали тестовий іспит), наведені у табл. 4. 

 

Таблиця 4 

Результати складання студентами (лікарями-інтернами) БДМУ 

ЛІІ «Крок» у 2018 році 

Ліцензійний іспит Рейтингове місце Кількість ВНЗ 

Крок 1. Загальна лікарська підготовка 2 20 

Krok 1. Medicine 5 19 

Крок 2. Загальна лікарська підготовка 3 20 

Krok 2. Medicine 2 18 

Крок 3. Загальна лікарська підготовка 6 20 

Крок 1.Стоматологія 3 19 

Крок 2.Стоматологія 11 18 

Крок 3.Стоматологія 2 19 

Крок 1. Фармація 
Дані не 

оприлюднені 
17 

Крок 2. Фармація 1 15 
 

Центром тестування МОЗ України не було оприлюднено Національні показники 

результатів складання вітчизняними студентами ЛІІ «Крок 2.Загальна лікарська 

підготовка», «Крок 2.Фармація», «Крок 2. Стоматологія», що не дозволяє провести 

порівняння з результатами БДМУ. За даними оприлюднених аналітичних довідок Центру 

тестування порівняльний аналіз результатів складання ЛІІ "Крок" студентами та лікарями-

інтернами БДМУ із національним показником 2018 року наведений у рисунку 2.  
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Рис. 2. Співставлення результатів складання ЛІІ "Крок" студентами та 

лікарями-інтернами БДМУ із національним показником 2018 року за % вірних 

відповідей (за оприлюдненими ЦТ Національними показниками результатів ЛІІ) 

Загальними підсумками складання вітчизняними студентами-випускниками цих 

ліцензійних інтегрованих іспитів стали – для «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» - 

78,8% вірних відповідей, «Крок 2. Фармація» - 75,2%, «Крок 2. Стоматологія» - 73%, частка 

студентів, які не склали ЛІІ всього по університету – 3,5%. Іноземні студенти-випускники 

склали ЛІІ «Krok 2. Medicine» - на рівні 72,8% вірних відповідей та ті ж 3,5 % студентів-

випускників – іноземних громадян не подолали прохідний 60,5%-бар‘єр (див. також табл. 

2-3). 

В університеті здійснюється підготовка студентів Індії до складання іспиту Foreign 

Medical Graduates Examination, який проводить Медична Рада Індії (Medical Council of India, 

MCI) для індійських студентів, які здобули медичну освіту за кордоном. Підготовка 

забезпечується інформаційно-комунікаційними технологіями на сервері дистанційного 

навчання БДМУ, також запрошуються лектори з Республіки Індія.  

 
Рис. 3. Результати складання іспиту МСІ студентами БДМУ у 2011-2017 роках 

(% успішного складання з першої спроби) 
 

У 2017 році студенти вперше здавали МСІ не маючи відкритої бази тестових завдань. 

Проте, 44,7 % випускників БДМУ успішно склали іспит з першого разу, що є найвищим 

показником серед ВМ(Ф)НЗ України (рис. 3).  
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Питання покращання якості підготовки медичних та фармацевтичних фахівців в 

БДМУ обговорювалися на навчально-методичній конференції «Актуальні питання вищої 

медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології»  

(м. Чернівці, 18 квітня 2018 року). За результатами проведеної конференції опубліковано 

збірник її матеріалів, який містить більше 500 публікацій  

З метою покращення якості навчання та забезпечення прозорості навчального 

процесу в університеті в 2018 році продовжено впровадження та удосконалення системи 

«Електронний журнал успішності» (ez.bsmu.edu.ua).  

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

університеті у 2018 році створений Навчально-тренінговий центр симуляційної 

медицини, який обладнано сучасними навчальними манекенами та роботами-

симуляторами. На базі центру з майбутніми лікарями також проводяться симуляційні 

тренінги із залученням стандартизованих пацієнтів та акторів для моделювання 

реалістичної ситуації та створення безпосереднього контакту та спілкування із реальними 

«пацієнтами».  

  
Рис. 4. Навчально-тренінговий центр симуляційної медицини БДМУ 

Для співробітників університету організовано та проведено 26-28 лютого 2018 року 

тренінги з питань симуляційної медицини тренерами Української асоціації медичних 

освітніх симуляційних технологій  (УА МОСТ) проф. Коньковим Д.Г. та к.мед.н. Кливаком 

В.В. 

 
Рис. 5. Учасники тренінгу з питань симуляційної медицини (БДМУ,  

26-28 лютого 2018 року). 



7 

 

У 2018 році університетом закуплено сучасне симуляційне обладнання: робот-

симулятор дорослої людини, робот-симулятор новонародженої дитини, манекени для 

навчання навичкам евакуації, 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 загальну суму 3 215 160 грн. (табл. 5).  

Таблиця 5 

Перелік навчальних симуляторів та тренажерів,  

закуплених у 2018 році для оснащення навчально-тренінгового  

центру симуляційної медицини БДМУ 

№ Найменування  Кількість 

1 
Симуляційний манекен дорослої людини Code Blue III Adult для 

надання допомоги рівня ALS  
1 

2 
Симуляційний манекен новонародженої дитини Code Blue III Neonate 

для надання допомоги рівня ALS  
1 

3 Манекен для евакуації «I.A.F.F. Rescue Randy» 2 

4 Манекен для складної інтубації Airway Management Trainer 1 

5 
Манекени дорослої людини/дитини для групового навчання СЛР CPR 

Prompt® 
1 

6 
Манекен-торс для серцево-легеневої реанімації Brayden PRO з 

Bluetooth 
1 

7 
Манекен по догляду за немовлям S100 Susie® and Simon® Advanced 

Newborn Care Simulator 
1 

8 Лялька новонародженого Baby Care Model, female  2 

9 
Манекен дитини з механічною обструкцією дихальних шляхів Infant 

Choking Manikin 
1 

10 
Манекен дитини віком 1 рік для аускультації легень, серця та 

можливістю інтубації S312.300 Heart and Lung Sounds 1-Year 
1 

11 Гінекологічний тренажер-симулятор ZOE Gynecologic Simulator 2 

12 
Манекен для проведення судинних ін’єкцій S401.100 Advanced 

Multipurpose Venous Training Arm 1 

13 Манекен для відпрацювання навичок догляду за немовлям 1 
 

Придбані роботи-симулятори (Code Blue III Adult та Code Blue III Neonate) 

дозволяють максимально реально відтворити різноманітні клінічні ситуації та 

відпрацювати тактику лікаря, послідовність його дій, забезпечити відпрацювання навичок 

лідерства та командної роботи (рис. 6) 

    
Рис. 6 Студенти університету відпрацьовують клінічні сценарії на роботах-

симуляторах Code Blue III Adult та Code Blue III Neonate. 
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Рис. 7 Студенти університету відпрацьовують клінічний сценарій на 

«гібридному» манекені. 

 

6 співробітників університету взяли участь у роботі науково-практичної конференції 

з міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у майбутнє» (Вінниця, 08 лютого 2019 

р.), в рамках якої пройшли тренінг з питань методології проведення об’єктивного 

структурованого клінічного іспиту.  

У 2018 році університет увійшов до ТОП-10 найкращих вищих медичних навчальних 

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

інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» (табл. 6).  

Таблиця 6 

Заклади вищої медичної освітиУкраїни 

у "Консолідованому рейтингу ВНЗ України 2018 року" 

Назва 

навчального 

закладу 

Місце 

Місце у 

загальному 

рейтингу 

ТОП 200 

Україна 
Scopus 

Бал ЗНО 

на 

контракт 

Підсумковий 

бал 

НМУ 
1 7 7 19 8 34 

ЛНМУ 
2 11 43 11 21 75 

НФаУ 
3-4 14-15 20 31 34 85 

ХНМУ 
3-4 14-15 31 25 29 85 

ДДМА 
5 17 57 23 16 96 

ОНМУ 
6 21 46 39 17 102 

БДМУ 
7 23 49 38 19 106 

ВНМУ 
8 24 26 55 31 112 

ІФНМУ 
9 26 67 43 20 130 

ЗДМУ  
10 32 58 50 45 153 

  

За результатами рейтингування закладів вищої освіти України БДМУ перемістився із 

34-35 позиції на 23 з 237 закладів вищої освіти, які були включені до Консолідованого 

рейтингу 2018 року. 

 

  

https://vstup.osvita.ua/r27/149/
https://vstup.osvita.ua/r14/121/
https://vstup.osvita.ua/r21/201/
https://vstup.osvita.ua/r21/300/
https://vstup.osvita.ua/r5/210/
https://vstup.osvita.ua/r16/188/
https://vstup.osvita.ua/r25/85/
https://vstup.osvita.ua/r3/20/
https://vstup.osvita.ua/r10/285/
https://vstup.osvita.ua/r9/99/
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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 медичному університеті ім. О.О. Богомольця, Національній медичній 

академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Національному фармацевтичному 

університеті та інших закладах освіти, а також у школі молодого викладача БДМУ.  

У 2018 році підвищили кваліфікацію 115 викладачів, з них:  

- 73 – у НМАПО ім. П.Л. Шупика,  

- 32 – у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця; 

- 6 – в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича; 

- 1 – у Національному фармацевтичному університеті;  

- 3 – в Українській медичній військовій академії. 

Пройшли стажування у закордонних освітніх та лікувальних установах  

67 співробітників університету. 

У 2018 році в університеті разом з НМАПО ім. П.Л.Шупика проведені 2 цикли 

тематичного вдосконалення викладачів університету з використанням елементів 

дистанційного навчання на тему «Сучасні аспекти навчання з використанням 

інформаційних технологій» (25 січня – 23 лютого 2018 року) та «Доказова медицина»  

(12 березня – 23 березня 2018 року).  

На 2019 рік заплановано проведення 2-х виїзних циклів тематичного удосконалення 

«Методи інформатики та кібернетики» (лютий, 2019 р.) та «Інформаційні технології в 

лікувально-діагностичному процесі» (березень, 2019 р.).  

На базі університету упродовж 21-22 лютого 2019 року організовано та проведено 

тренінг «Методологія проведення випускних іспитів для студентів 6-го курсу у форматі 

ОСКІ», на якому пройшли навчання 34 співробітників університету. 
 

  
Рис. 8. Тренінг «Методологія проведення випускних іспитів для студентів 6-го 

курсу у форматі ОСКІ» (БДМУ, 21-22 лютого 2019 року). 

 

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.  

21 червня 2018 року проведені Урочисті збори колективу університету, присвячені 

випуску студентів. Дипломи отримали: 

- 518 випускників спеціальності «Лікувальна справа»;  

- 57 випускників спеціальності «Педіатрія»;  

- 4 випускники спеціальності «Медична психологія»;  

- 85 випускників спеціальності «Стоматологія»;  

- 82 випускники спеціальності «Фармація» (спеціаліст); 

- 82 випускники спеціальності «Фармація» (молодший спеціаліст); 
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- 3 випускники спеціальності «Медсестринство» (магістр); 

- 35 випускників спеціальності «Медсестринство» (бакалавр); 

- 56 випускників спеціальності «Сестринська справа» (мол.спеціаліст). 

Загалом у 2017 році дипломи отримали 922 лікарі, провізори, медичні сестри та 

фармацевти (в тому числі 139 іноземних громадян), з них 16 – з відзнакою. 

Результати державної атестації свідчать про достатньо високий рівень практичної та 

теоретичної підготовки фахівців усіх спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів, за 

якими здійснюється підготовка в університеті, та встановлена їх відповідність вимогам 

освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм та ступінь 

готовності випускників до самостійної роботи чи продовження навчання в інтернатурі.   

Відповідно до наказів МОЗ України від 29.03.2017 № 346 та від 14.09.2018 № 1688 

університетом забезпечено підготовку 88 працівників поліції Головного Управління 

Національної поліції України в Чернівецькій області на курсах домедичної підготовки за 

програмою «Перший на місці події». 

  
Рис. 9. Курси домедичної підготовки за програмою «Перший на місці події» 

Університетом проведена масштабна профорієнтаційна та агітаційна робота для 

забезпечення набору студентів на 1-ий курс у 2018-2019 н.р. (виступи в засобах масової 

інформації, безпосередня робота в загальноосвітніх школах та коледжах, виїзди до інших 

областей та країн, зокрема Індії, проведення „Днів відкритих дверей” тощо). Для 

інформаційного супроводу вступної кампанії функціонує «Інформаційний центр 

абітурієнта» (vstup.bsmu.edu.ua).  

З метою підготовки до складання ЗНО 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 ЗНО з біології, хімії, української мови та літератури. 

Ще однією з форм використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

серед абітурієнтів є проведення вебінарів. Зокрема, у 2018-2019 н.р. проведено більше 30 

вебінарів з української мови, біології та хімії.  

З метою підготовки до вступної кампанії 2018 року вже розпочаті профорієнтаційні 

заходи у поточному навчальному році, зокрема проведений «День відкритих дверей»  

25 листопада 2018 року, який відвідали понад 200 абітурієнтів та їх батьків з Закарпатської, 

Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та 

Чернівецької областей. На офіційному сайті оприлюднені «Правила прийому на навчання 

до БДМУ в 2019 році» (схвалені Вченою радою 31.01.2019 року, протокол № 6) та «Правила 

прийому на навчання до Коледжу БДМУ в 2018 році» (схвалені Вченою радою 22.11.2018 

року, протокол № 4).  

У 2018 році було подано 4524 заяви на вступ на навчання до БДМУ  для здобуття 

вищої медичної та фармацевтичної освіти, що на 2220 заяв менше ніж минулого року (у 

2017 році – 6744 заяв).  
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Загальна кількість зарахованих у 2018 році склала 1072 особи (у 2017 році – 1258), в 

т.ч. за державним замовленням – 210 осіб (у 2017 році – 190) за кошти фізичних та 

юридичних осіб – 862 (у 2017 році – 1068). Також слід відзначити, що у 2018 році 

зараховано на навчання 372 іноземних громадян (у 2017 році – 411). Результати прийому на 

навчання до БДМУ у 2017 році наведено у додатку 5. 

Контингент студентів університету станом на 31 грудня 2018 року складав  

5725 осіб (рис. 10), з яких 1546 – іноземці (рис. 11). 

 
Рис. 10. Контингент студентів БДМУ у 2013-2018 рр.  

 
Рис. 11. Динаміка контингенту іноземних студентів БДМУ у 2013-2018 рр.  

 

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. 
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Кадрове забезпечення 

Важливою умовою виконання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері 

вищої освіти є належний рівень кадрового забезпечення освітнього процесу. 

Упродовж навчального року заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників здійснювалося відповідно до чинного законодавства та Положення про 

порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу науково-педагогічних 

працівників Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет» (затверджено наказом № 06-о від 10.08.2015 р. зі змінами та 

доповненнями відповідно до чинного законодавства затвердженими наказами №10 від 

27.09.2016 та №03-о від 23.11.2018 р.). Керуючись даним положенням  у 2018 році вченою 

радою університету було обрано на посади 5 завідувачів кафедр, 2 деканів, 1 професора, 13 

доцентів, 1 старшого викладача, 1 викладача, 28 асистентів та 1 директора бібліотеки. З 

деканами, завідувачами кафедр та директором бібліотеки були укладені контракти згідно 

чинного законодавства.  

Звітний період характеризується позитивними тенденціями в кадровому 

забезпеченні підготовки фахівців із вищою освітою відповідних освітніх ступенів та 

освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

Освітній  процес в університеті забезпечують 708 науково-педагогічних працівників, 

в тому числі: 98 докторів наук, 73 професора,  423 кандидата наук та 234 доцента.  

 
Рис. 12. Кадрове забезпечення освітнього процесу в 2018 році. 

 

У 2018 році: присуджено науковий ступінь «кандидат наук» – 14 особам, «доктор 

наук» – 4, присуджено вчене звання «професор» - 1 особі та «доцент» – 3 особам.   

Аналізуючи якісний склад штатних науково-педагогічних працівників університету, 

необхідно відзначити його позитивну динаміку, що підтверджується такими статистичними 

даними: 

 

Таблиця 7 

Динаміка якісного складу науково-педагогічних працівників 

(2014-2018 рр.) 

Науковий ступінь  2014 2015 2016 2017 2018 

Докторів наук 85 82 90 94 98 

Кандидатів наук 373 386 402 418 423 

РАЗОМ: 458 468 492 512 521 

 

 

 

98, 14%

423, 60%

186, 26%

Доктори наук

Кандидати наук

без наукового ступеня
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Таблиця 8  

Вікова характеристика завідувачів кафедри 

Вік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 

до 35 років 1 особа 0 осіб 0 осіб 0 осіб 

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

60-69 років 10 осіб 10 осіб 11 осіб 12 осіб 

З-поміж науково-педагогічних працівників університету працюють 16 Заслужених 

лікарів України, 1 – Заслужений працівник освіти України, 1 – Заслужений діяч науки і 

техніки України,  13 – нагороджені званням «Відмінник освіти України», 6 – «Відмінник 

охорони здоров’я». 

Професору кафедри акушерства та гінекології  Андрієць О.А. та завідувачу кафедри 

терапевтичної стоматології Батогу В.М. присвоєно почесне звання "Заслужений лікар України".  

Завідувач кафедри хірургії № 2 Іфтодій А.Г. згідно Указу Президента України 

№432/2018 отримав почесну державну стипендію. 

Загалом впродовж 2018 року – 6 осіб нагороджені Почесними грамотами 

Чернівецької обласної державної адміністрації, 4 - Почесною грамотою Чернівецької 

обласної ради,  5 – Почесними грамотами Чернівецької міської ради, 16 – Почесними 

грамотами Департаменту охорони здоров‘я Чернівецької обласної державної адміністрації, 

3 – Почесною грамотою Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради, 2 – 

Почесною грамотою Обласної профспілкової ради, 2 – Почесною грамотою Обкому 

профспілки працівників охорони здоров’я, 1 – Грамотою Департаменту освіти і науки 

Чернівецької державної адміністрації, 1 – Подякою Чернівецької обласної державної 

адміністрації.  

 Загалом 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 навчальний процес, 

наукову і лікувальну роботу на сучасному рівні згідно вимог стандартів освіти підготовки 

фахівців та надання медичної допомоги. Університет має 13 навчальних корпусів, клінічні 

кафедри базуються у 33 лікувально-профілактичних установах м. Чернівці. Загальна площа 

приміщень становить 65641,2 м2, а площа навчальних приміщень для проведення 

освітнього процесу – 26693,97 м2. На одного здобувача освіти припадає 2,5 м2 навчальних 

приміщень. У 2018 році навчальні площі університету збільшено на 4525 м.кв.  

У 2018 році було оновлено та підписано 14 договорів із 13 закладами практичної 

охорони здоров’я обласного підпорядкування (загальна площа приміщень – 7080,34 м2). 

Навчальні лабораторії і кабінети, їх обладнання відповідають сучасному рівню, 

забезпечені необхідними меблями, технічними засобами в обсягах та кількості, які 

відповідають вимогам щодо організації навчального процесу. На кафедрах є достатня 

кількість обладнання для забезпечення наочності викладання дисциплін. Загалом в 

університеті станом 290 одиниць мультимедійного обладнання, у тому числі: 

- мультимедійних проекторів – 100 шт.; 

- мультимедійних (інтерактивних) дошок (панелей) – 7 шт.; 

- рідкокристалічних телевізорів (діагональ 32-55 дюймів) – 43 шт.; 

- ноутбуків – 140 шт. 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в 

навчальних аудиторіях складає 63,6 %. 

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

В університеті функціонують 17 комп’ютерних класів. Загальна кількість комп’ютерів 

складає 943 одиниці.  

Упродовж 2018 року придбано: 

- 85 комп’ютерів; 

- 39 ноутбуків; 
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- 14 моноблоків;  

- 16 рідкокристалічних ТВ-панелей; 

- 30 одиниць оргтехніки. 

Додатковим засобом для навчання та спілкування студентів та викладачів є вільний 

доступ до мережі Internet, реалізований за допомогою технології WiFi у всіх навчальних 

корпусах. 

У 2018 році університетом придбано 3-х поверхову будівлю площею 2960 м.кв. по 

вул. Південно-Кільцева, 8а для розміщення гуртожитку № 8. 

 
Рис. 13. Придбана університетом у 2018 році будівля по вул. Південно-Кільцева, 8а 

(загальна площа - 2960 м.кв.) 

Університету передано в оренду строком на 10 років будівлю навчального корпусу 

площею 1565 м.кв. по вул. Федьковича, 16, в якій здійснюватимуть освітній процес кафедри 

соціальної медицини та організації охорони здоров’я, гігієни та екології. 

 
Рис. 14. Навчальний корпус по вул. Федьковича, 16), переданий університету в оренду 

на 10 років (загальна площа - 1565 м.кв.) 
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Університет має власний палац „Академічний” загальною площею 2395,3 м2. В 

навчальному закладі функціонують п’ять спортивних залів загальною площею 1452,6 м2, 2 

спортивних майданчики, стадіон, а також літній спортивно-оздоровчий табір «Здоров’я». 

У 2018 проведені ремонтні роботи на 22 об’єктах (навчальні корпуси по вул. 

Кобилянська, 42, по вул. Ризька, 1, по вул. Федьковича,15, по вул. Федьковича, 16, по вул. 

Г.Майдану, 3, пл. Театральна, 2, по вул. Целана, 9, по вул. Богомольця, 2, по вул. Руська, 

87, по вул. О.Гузар, 2, по вул. Чорноморська, 17а, господарський двір по вул. Луковецькій, 

17а, СОТ «Здоров’я»  в с. Репужинці, палац «Академічний» вул. Шіллера, 11, у гуртожитках 

№№ 1-8) та 8 кафедрах університету (клінічної імунології, алергології та ендокринології 

(вул.Федьковича,54); педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (вул. Руська,207 а), урології 

та нейрохірургії (вул. Головна, 137 та вул. Фастівській, 2), акушерства та гінекології (вул. 

Головна, 137), кафедра онкології та радіології (вул. Г.Майдану, 242), кафедра іноземних 

мов (пл. Театральна, 2), біологічної фізики та інформатики (вул. Кобилянської, 42)). 

Виконано такий обсяг ремонтних робіт: 

- проведено капітальний ремонт у 8-ми навчальних корпусах та 6-ти гуртожитках; 

- відремонтовано 20 навчальні аудиторії  (у т.ч. влаштовано 3 нові); 

- відремонтовано 1 лекційний зал по вул. Руській, 207; 

- відремонтовано 189 житлових кімнати; 

- капітально відремонтовано фасадів площею 3280 м.кв. (у т.ч. утеплено  

1040 м.кв.); 

- відремонтовано покрівель площею 4670 м.кв. (у т.ч. замінено покриття  

3320 м.кв.); 

- відремонтовано спортивний зал та 3 тренажерні зали. 
 

  
Рис. 15. Відремонтовані фасади гуртожитку № 1 (вул. Заньковецької, 11)  

та теоретичного корпусу (вул. Богомольця, 2) 
 

Вагомою складовою матеріально-технічної бази університету є гуртожитки. У 

структурі університету є 8 гуртожитків загальною площею 29030,2 м2, житлова площа – 

18047,4 м2. Житлова площа на одного студента у гуртожитках становить 6,42 м2. 

 Крім цього, укладені угоди про співпрацю та взаємодопомогу з готелями 

«Черемош» та «Турист», в яких, виділені окремі секції під гуртожиток для поселення 

студентів університету (120 ліжко-місць). Також укладена угода з Чернівецьким 

політехнічним коледжем, згідно якої у гуртожитку зазначеного закладу освіти для 

поселення студентів БДМУ виділено 76 місць. У 2018 році на проведення поточного 

ремонту в гуртожитках університету витрачено близько 1 млн. грн., капітального ремонту 

– більше 4,8 млн грн. Зокрема, у гуртожитках №№ 1-5 замінено на енергозберігаючі майже 

350 вікон, проведено капітальний ремонт 73 житлових кімнат та 24 житлових блоків (48 

житлових кімнат та 24 санвузлів). У новому гуртожитку № 8 (вул. Південо-Кільцева, 8А) 
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введено в експлуатацію 13 житлових блоків (26 житлових кімнат із санітарно-гігієнічними 

приміщеннями), кухню, душові, пральню, кімнату самопідготовки до занять, ведуться 

роботи ще у 14 житлових блоках із допоміжними приміщеннями продовжуються. У 2018 

році закуплено меблів майже на 2,6 млн. грн., м’якого постільного інвентарю на 1,2 млн. 

грн., побутової техніки та побутового обладнання (пральні автомати, електроплити, 

електронагрівачі води тощо) більше ніж на 100 тис грн. 

   
Рис. 16. Відремонтований спортивний та тренажерний зал (вул. О.Гузар, 2)  

 

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), освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні 

програми підготовки фахівців, засоби діагностики якості вищої освіти, навчальні та робочі 

навчальні плани, які розроблені відповідно до нормативних вимог. 

На засіданнях Центральної методичної комісії, 13 предметних методичних та 3 

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. За звітний період відбулось 8 

засідань ЦМК, на яких розглянуто 15 питань з організації навчального процесу в 

університеті відповідно до затверджених навчальних планів підготовки фахівців. 

Упродовж календарного року проводився аналіз виконання плану видання 

підручників, навчальних та навчально-методичних посібників. На засіданнях ЦМК було 

розглянуто і направлено до друку 173 найменування навчальної літератури.  

Для забезпечення освітнього процесу у 2018 році співробітниками університету 

підготовлено та видано 112 найменувань навчальної літератури (у 2017 році – 95), зокрема: 

- підручників – 10, в т.ч. 5 – національних; 

- навчальних, навчально-методичних посібників – 102; 

- англійською мовою – 18 (2 підручники та 16 посібників); 

- на електронних носіях – 19. 

В університеті підготовлені робочі навчальні плани на 2018-2019 навчальний рік на 

основі примірних навчальних планів підготовки фахівців, затверджених Міністерством 

охорони здоров’я. Графік навчального процесу розроблений на навчальний рік, складений 

у відповідності до робочих навчальних планів, передбачає міждисциплінарний зв’язок, 

рівномірність завантаження аудиторного фонду, аптечних та лікувальних закладів і 

відповідає вимогам навчальних планів та нормативних документів. 
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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 2018 року у бібліотеку надійшло 4 300 примірників літератури на суму 1 

млн. 284 тис. 350 грн. 70 коп., з них: 

- навчальної – 3 903 примірники; 

- наукової – 341 примірник; 

- художньої та іншої – 56 примірників.  

У тому числі англійською мовою – 1 298 примірників, з яких навчальної – 1 273 

примірники, наукової – 25 примірників. 

Придбаний 31 примірник сучасної англомовної навчальної літератури з різних 

галузей медицини й суміжних наук авторитетних зарубіжних видавництв: «Elsevier» 

(«Saunders»), «Thieme», «Mosby», «Lippincott Williams & Wilkins». 

У електронному студентському читальному залі №1, читальному залі наукової 

літератури з відкритим доступом, читальному залі для професорсько-викладацького складу 

додатково налаштований оn-line доступ до електронних варіантів цих книг і 

мультимедійних матеріалів на сайтах видавництв. 

 На 2018 рік було передплачено періодичних видань на суму 199 тис. 905 грн. 56 коп. 

— 19 назв газет і 92 назви журналів (здебільшого медичного спрямування). З них — 6 

авторитетних іноземних журналів, що індексуються в міжнародних наукометричних базах 

даних: «Science», «Nature», «International Journal of Cardiology», «Surgery», «Lancet 

Oncology», «Nature Clinical Practice Oncology». Протягом звітного періоду бібліотекою 

отримано 827 журналів та 1001 газету.  

Крім цього, в бібліотеку надійшло 28 дисертацій, 5 магістерських робіт, 360 

авторефератів, 32 методичні рекомендації, 223 інформаційних листи. 

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

Станом на 31.12.2018 р. електронний каталог налічував 289 255  одиниць інформації. 

Проштрихкодовано 200 477 примірників книг. 

Користувачі у будь-який час мають можливість через WEB ІРБІС на сайті бібліотеки 

самостійно працювати з бібліотечними базами даних, здійснюючи багатоаспектний пошук 

необхідної літератури, періодичних видань, журнальних статей, наукових робіт, 

авторефератів, інформаційних листів про нововведення у сфері охорони здоров’я за 

розширеним переліком реквізитів (автором, назвою, видом, ключовими словами, датою 

видання тощо).   

Крім АБІС «ІРБІС 64» у бібліотеці 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. 

Продовжує функціонувати і наповнюватися цифровий репозиторій «Інтелектуальні 

фонди БДМУ». Протягом звітного періоду репозиторій доповнений 1 411 документами. 

 У 2018 році у відремонтованому приміщенні бібліотеки облаштований читальний 

зал наукової літератури з відкритим доступом: остаточно укомплектований новими 

меблями, сформований фонд, встановлений комп’ютер із доступом до мережі інтернету.  

 З жовтня до 31.12.2018 р. для університету був організований тестовий доступ до 

таких повнотекстових і реферативних баз даних медичного, біомедичного, 

природничого й гуманітарного спрямування EBSCO: 

— MEDLINE® with Full Text ― повнотекстова база даних медичних журналів 

(більше 1 300 журналів); 
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— MEDLINE® Complete ― повнотекстова база даних (близько 2 300 елітних 

біомедичних і медичних журналів); 

— EBSCO eBooks Clinical Collection ― більше 3 500 книг із загальної медичної 

практики й сестринської справи; 

— DynaMed Plus™ ― інформаційний ресурс нового покоління, оснований на 

доказовій медицині, що включає тисячі тем з різних медичних галузей; 

— Health Source: Nursing/Academic Edition ― 550 повнотекстових медичних 

журналів й реферативний покажчик для понад 850 журналів; 

— MEDLINE — реферативна база даних для понад 4 800 біомедичних журналів, 

створена бібліотекою National Library of Medicine (США); 

—  AHFS Consumer Medication Information ― база даних про лікарські засоби для 

пацієнтів Американського товариства фармацевтів системи охорони здоров'я (більше 1000 

монографій);  

 — Health Source - Consumer Edition ― повнотекстова колекція інформації про 

здоров'я споживачів (майже 150 журналів); 

— Academic Search Premier™ ― найбільша у світі академічна багатопрофільна база 

даних з біології, хімії, фізики, психології тощо з  анотованим покажчиком для понад 8 400 

журналів (4 600 — повнотекстових); 

 — ERIC ― інформаційний освітній центр (1,3 млн. записів і посилання на понад 323 

000 повнотекстових документів, понад 2 200 дайджестів, описи та реферати з понад 1000 

освітніх та пов'язаних з освітою журналів);  

— Teacher Reference Center ― база даних покажчиків й реферати 280 популярних 

журналів для викладачів і адміністраторів навчальних закладів; 

— GreenFILE ― зібрання наукових, державних і популярних робіт щодо впливу 

людини на навколишнє середовище (предметний покажчик та реферати для близько 384 

000 записів і повні тексти для понад 4 700 записів); 

— Business Source Premier ― база даних з понад 2 200 повнотекстових журналів з 

менеджменту, маркетингу, економіки, управління інформаційними системами тощо; 

— MasterFILE Premier ― багатопрофільна база даних з 1 700 повнотекстовими 

періодичними виданнями загальної спрямованості; 

— Library, Information Science & Technology Abstracts ― база даних з понад 600 

періодичними виданнями і книгами з бібліометрії, управління інформацією тощо. 

У травні 2018 року в університеті пропонувався відкритий доступ у тестовому 

режимі до бази патентів «Global Patents Reference Center». 

Основним дистанційним інформаційним ресурсом бібліотеки є сайт – 

http://medlib.bsmu.edu.ua, де розміщується інформація, корисна для навчання й наукової 

діяльності. 

У 2018 році користувачам запропоновані три нові електронні сервіси: 

— «Комплектування фонду» (вивчення потреб професорсько-викладацького складу 

й осіб, які навчаються в БДМУ, у навчальній та науковій літературі);  

— «Допомога науковцю в наукометрії» (надання консультацій щодо роботи з 

наукометричними ресурсами, користування системами управління бібліографічною 

інформацією, підготовки й підвищення рівня цитованості наукових публікацій тощо;  

— «Оформлення та перевірка бібліографії» (оформлення та перевірка правильності 

оформлення бібліографічних посилань і бібліографічних списків у підготовлених 

співробітниками кафедр книжкових виданнях, статтях і наукових роботах). 

З допомогою нових та уже діючих електронних сервісів «Віртуальна довідка» й 

«Визначення індексів УДК та авторського знака для документів» (спрямовані на 

інформування користувачів засобами електронної пошти у формі відповідей на запити), а 

також у порядку усних звернень протягом звітного періоду було надано 31 933 

інформаційні довідки. 

http://medlib.bsmu.edu.ua/


19 

 

Для зручності користувачів надаються дистанційні послуги з перевірки документів 

на наявність плагіату. У звітному періоді здійснено перевірку 144 документів за 

зверненнями 95 осіб.   

Для забезпечення доступу науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої 

освіти до інформаційних ресурсів Інтернету в університеті функціонує єдина локальна 

комп’ютерна мережа. Локальна мережа БДМУ підключена до Інтернет за допомогою 

оптоволоконного кабелю із пропускною здатністю 1 Гб/сек гарантованого потоку та 

об’єднує усі навчальні корпуси університету, а також кафедри, які розташовані на клінічних 

базах. Загальна довжина університетської локальної мережі становить близько 68 км, має 

33 комутаційних вузла.  

У 2018 році основними напрямками роботи щодо вирішення проблем використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, науковій, інноваційній та 

адміністративній діяльності були: 

- розбудова інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури університету: 

підтримка магістральної оптоволоконної комп’ютерної мережі; розбудова 

локальних мереж в навчальних корпусах та господарських будівлях; 

підтримка базових серверів телекомунікаційної інфраструктури; 

супроводження програмного забезпечення, яке використовується в 

навчальній, науковій та адміністративній діяльності університету; 

- інформаційна підтримка процесів адміністративного управління; 

- забезпечення ефективної роботи локальної мережі та зв’язку з глобальною 

мережею Інтернет, розвиток телекомунікаційних технологій. 

У звітному періоді модернізовано мережеве обладнання центрального вузла, 

розширено канальні потужності по навчальним корпусам, покращено заходи по безпеці при 

роботі в мережі. 

Розширено мережу покриття за технологією Wi-FI у кількох корпусах та 

гуртожитках університету. 

Побудовано структуровану кабельну мережу на 160 портів в навчальному корпусі 

по вул. Руська, 87а. 

У 2018 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 2019 року 

посів 2 місце серед медичних університетів України і 30-те місце серед всіх ЗОВ України.  

На кінець 2018 року в домені bsmu.edu.ua створено понад 5000 електронних 

скриньок для викладачів, співробітників та студентів університету. За допомогою цієї 

електронної адреси всі співробітники мають змогу зареєструватися в Google Scholar, де 

виставляють свої статті та публікації. Активно використовують інші сервіси: Google Диск, 

Google Форми для збору різного роду інформації, опитування із налаштуванням прав 

доступу. 

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 молодих 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 
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системи, злоякісних новоутворень, 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. 

Функціонує новий структурний підрозділ «Навчально-наукова лабораторія БДМУ». 

Лабораторія володіє потенціалом для проведення досліджень на більш як 152 лабораторні 

показники (біохімічний аналіз, імунохемілюмінісцентний аналіз, потенціометричний). 

 

 
Рис. 17. Навчально-наукова лабораторія БДМУ 

 

В університеті функціонують Центр клінічних досліджень, 4 міжкафедральних 

лабораторії (біохімічна, мікробіологічна, морфологічна, імунологічна), а також 17 

кафедральних лабораторій.  

За допомогою Центру клінічних досліджень активно проводиться науковий та 

організаційний супровід, облік та упорядкування фінансової складової, консультаційний 

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 2018 році 

Проведено досліджень 77 

Головні дослідники 17 

Надходження (грн.) 1 885 476,54 

 

Кожний рік БДМУ є організатором Всеукраїнських та міжнародних науково-

практичних конференцій, пленумів, симпозіумів та конгресів. Щорічно, на базі 

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

використанням сервісу відеоконференцій Web class науково-освітньої телекомунікаційної 

мережі «URAN». Було проведено 39 наукових заходів, у т.ч.: 

- 6 наукових заходів згідно до галузевого Реєстру МОЗ України на 2018 р.; 

- 2 наукових заходи згідно до плану МОН України на 2018 р.;  

- 1 асамблея Всеукраїнської молодіжної асоціації студентів-медиків; 

- 1 підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузі знань «Теоретична медицина»; 

- 1 оn-line конференція з міжнародною участю; 

- 10 регіональних науково-практичних конференцій; 

- 2 симпозіуми; 

- 1 семінар; 

- 8 міжнародних лекцій; 
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- 7 круглих столів та майстер-класів. 

Щорічно проводиться наймасштабніший в Україні форум молодих учених - 

Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених BIMCO 

(Bukovinian International Medical Congress).  

В роботі конгресу BIMCO 2018 взяли участь 1556 молодих науковців з 75 

навчальних закладів та наукових установ 23 країн: України, Бангладеш, Білорусі, Болгарії, 

Боснії та Герцеговини, Великобританії, Греції, Грузії, Індії, Індонезії, Ірану, Іспанії, Італії, 

Мексики, Молдови, Пакистану, Польщі, Португалії, Румунії, Туреччини, Угорщини, 

Узбекистану, Філіппін. 

В рамках форуму відбулися 2 пленарні лекції вчених з Великобританії та Грузії, 

організовано 37 наукових секцій та 37 клінічних майстер-класів і практикумів українською 

та англійською мовами, в яких взяло участь 345 слухачів. За результатами наукового 

форуму вперше видано BIMCO JOURNAL Abstracts Book (ISSN 2616-5392), який включив 

790 тез доповідей молодих науковців, функціонує студентський англомовний науковий 

Дискусійний клуб «Debates Competition Club». 

У 2018 році розроблено новий проект Ради СНТ БДМУ «Школа молодого науковця» 

- дієвий механізм передачі наукового досвіду від студента до студента шляхом оригінальної 

подачі у доступній формі інформації, яка забезпечує засвоєння основних принципів 

організації наукового пошуку. Такий формат організації наукової діяльності студентів в 

університеті сприяє вихованню нових поколінь сильних та унікальних особистостей, кожна 

з яких володітиме лідерськими якостями та майстерністю злагодженої командної роботи. 

Отримується виплата стипендій Кабінету Міністрів України 2-а молодими ученими, 

2 студентів стали Лауреатами Премії Національної академії медичних наук України.  

 
Рис. 18. Колективне фото учасників V Міжнародного медико-фармацевтичного 

конгресу студентів і молодих учених BIMCO (4-6 квітня 2018 року) 
 

У 2018 році конгрес BIMCO є партнером наукових форумів 20-ти вищих медичних 

навчальних закладів Європи та світу та має 16 амбасадорів - молодих науковців-медиків у 

Австрії, Бангладеш, Бельгії, Болгарії, Боснії та Герцеговині, Великобританії, Греції, Єгипті, 

Індонезії, Молдові, Нідерландах, Пакистані, Польщі, Португалії, Румунії, Хорватії.  

Міжнародне співробітництво є невід’ємною частиною діяльності БДМУ як 

міжнародного університету, а також важливим інструментом у забезпеченні якості освіти 

та її відповідності міжнародним стандартам. У 2018 р. міжнародна діяльність університету 

була спрямована на підвищення іміджу закладу на міжнародній арені, розширення 

співробітництва в рамках грантових програм ЄС та інтеграцію університету в світовий 

освітній простір і наукове співтовариство, налагодження співпраці із зарубіжними 
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установами та розширення вже існуючих міжнародних контактів, активізацію академічної 

мобільності студентів та професорсько-викладацького складу, вивчення ринку освітніх 

послуг та вдосконалення процесу набору іноземних громадян на навчання до університету.  

Таблиця 10 

Показники діяльності Студентського наукового товариства БДМУ 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Гуртків 46 49 51 53 54 55 58 

Студентів-гуртківців 1025 1245 1300 1380 1305 1260 1325 

Публікацій 474 565 719 803 806 713 733 

Учасників наукових форумів 432 740 756 1016 1082 945 929 

Переможців конференцій 84 112 115 132 152 116 159 
 

На сьогоднішній день університет співпрацює з 63 закордонними університетами та 

науково-дослідними установами. Зокрема, за звітній період було підписано та оновлено 

угоди про двосторонню співпрацю в науково-освітній сфері з 8 закордонними установами. 

В поточному році подано 8 проектних заявок на участь у шести конкурсах грантових 

програм, дві з яких були ухвалені до фінансування, а саме: 

- проект програми Еразмус+ за напрямом KA 1 з Університетом медицини і 

фармації м. Крайова, Румунія;  

- українсько-швейцарський проект «Розвиток медичної освіти в Україні» за 

напрямами: покращення навчання на до- та післядипломному етапах сімейних лікарів та 

медсестер. 

У 2018 році 81 співробітник університету взяв участь в роботі 64 міжнародних 

професійних асоціацій та організацій, 6 співробітників були запрошені до складу 

редколегій міжнародних наукових фахових журналів. Окрім того, за звітній період 67 

співробітників університету пройшли короткотривалі стажування за кордоном, четверо з 

яких за грантовою програмою Еразмус+, а 84 – взяли участь у 75 міжнародних конгресах та 

форумах, представивши результати своїх наукових пошуків світовій спільноті науковців.  

 
Рис. 19. Стажування студентів БДМУ в Університеті ім. Поля Сабат’є м. Тулуза, 

Франція, в рамках участі в програмі Erasmus+ за напрямом KA 1 — «Мобільність у 

сфері вищої освіти» (2018 р.). 

Поширення набуває практика проходження професорсько-викладацьким складом 

університету онлайн-курсів для дослідників, лікарів та викладачів, які сприяють 

розширенню знань та відповідають вимогам безперервного навчання. Зокрема за звітній 

період онлайн-навчання пройшли 11 співробітників університету. Окрім того, 

співробітники університету вдосконалюють володіння іноземними мовами і складають 

міжнародні іспити на рівень В2. У 2018 році міжнародні сертифікати відповідно до 
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Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні не нижче В2 з англійської мови 

отримали 69 співробітників університету. 

Важливим напрямком міжнародної діяльності БДМУ є розробка і реалізація 

спільних програм, спрямованих на надання студентам можливості проходити стажування в 

закордонних медичних установах. В 2018 р. за грантовою програмою Еразмус+ в 

партнерських установах пройшли навчання 5 студентів терміном 5 місяців та 1 аспірант 

терміном 3 місяці. Окрім того, 19 студентів взяли участь в 8 міжнародних студентських 

конгресах, які відбувались за кордоном.  

Проведено масштабну роботу по збереженню контингенту іноземних студентів. За 

результатами здійснених заходів у 2018-2019 н.р. на підготовче відділення, базове навчання 

та післядипломне навчання було зараховано 370 іноземців; ефективність використання 

запрошень склала 89%.  

З метою розвитку міжнародного співробітництва університетом було реалізовано 13 

заходів (додаток 7). 

Здійснено 5 офіційних візитів до закордонних установ (додаток 8). 

Прийнято 12 іноземних делегацій (додаток 9), зокрема, 22 березня 2018 р. 

університет приймав Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Індія в Україні пана 

Маноджа Кумара Бхарті у рамках його офіційного візиту в Чернівецьку область. Під час 

візиту Посла відбулася офіційна зустріч з ректором проф. Т.М. Бойчуком та зустріч із 

членами індійської спільноти медичного факультету № 3. 

 
Рис. 20. Візит Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Індія в Україні 

Маноджа Кумара Бхарті до БДМУ (22 березня 2018 р.) 

 

Пункт контракту 6.6. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-

прикладних результатів 

Найбільше уваги приділяється проведенню фундаментальних та прикладних 

наукових досліджень, досягненнями яких є створення нових та удосконалення існуючих 

методів діагностики, лікування та профілактики. Одержання наукових результатів та 

здобуття нових наукових знань для забезпечення конкурентоспроможної високоефективної 

наукової продукції - основна мета наукової діяльності університету.  

Питання одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних 

результатів розглядалися на 5 засіданнях ректорату та 6 засіданнях Вченої ради 

університету (додаток 10). Під час проведення кожної Вченої ради затверджуються 

матеріали конференцій, монографій, методичних рекомендацій, заявок на включення до 

Реєстру нововведень та інформаційних листів. 
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У 2018 році створені та упорядковані профілі БДМУ в міжнародних наукометричних 

БД Scopus і Web of Science. За підсумками року відмічено позитивну динаміку показників 

публікаційної активності науковців університету за даними Scopus та Web of Science 

(InCites). 

За даними  БД Scopus: у 2018 році БДМУ піднявся на 9 позицій і зайняв 38 рангове 

місце (7 місце – серед закладів вищої медичної освіти України). Кількість опублікованих 

статей у 2018 році – 675 (у 2017 році – 562), кількість цитувань 1075 (у 2017 році – 563), 

індекс Гірша піднявся на 7 одиниць і склав 18 (у 2017 році – 11).  

 

Таблиця 11 

Рейтингові показники за даними міжнародної БД Scopus станом на січень 2019 року 

Серед 

ВМ(Ф)

НЗ 

Серед 

ВНЗ 
Установа 

К-сть 

публі-

кацій 

К-сть 

циту-

вань 

Індекс 

Гірша 

1 7 ДНМУ 1257 7574 45 

2 11 ЛНМУ ім. Д. Галицького 945 5696 39 

3 16 ДДМА 268 6446 34 

4 19 НМУ ім. О.О. Богомольця 670 3787 32 

5 25 ХНМУ 542 2111 26 

6 26 НМАПО ім. П. Л. Шупика 326 2987 25 

7 (+1) 38 (+9) БДМУ 
675 

(+113) 
1075 

(+512) 
18 (+7) 

8 55 ІФНМУ 207 1007 16 

9 47 ОНМУ 393 917 15 

10 51 ВНМУ ім. М.І. Пирогова 544 1136 14 

11 56 ЛугДМУ 94 640 14 

12 68 ХМАПО 366 1108 12 

13 77 ЗДМУ 203 699 11 

14 79 УМСА 439 516 11 

15 52 НФаУ 369 621 10 

16 85 ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського 608 783 10 

Примітка: у дужках наведена динаміка показників у порівнянні з 2017 роком 

 

Таблиця 12 

Динаміка рейтингових показників та загальної публіцистичної активності науковців 

БДМУ за даними БД Scopus за період 2014-2018 рр. 

Роки 

Рангове 

місце 

БДМУ 

Кількість 

публікацій 

у БД Scopus 

Кількість 

цитувань 

у БД Scopus 

Індекс Гірша 

(h-індекс) 

2014 44 491 383 9 

2015 даних немає 511 (+20) 417 (+34) 9 

2016 48 529 (+18) 474 (+57) 10 (+1) 

2017 47 562 (+33) 563 (+89) 11 (+1) 

2018 38 (+9)* 675 (+113) 1075 (+512) 18 (+7) 

Примітка: у дужках наведена динаміка показників у порівнянні з попереднім роком 
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Рис. 21. Динаміка загальної публіцистичної активності науковців БДМУ за даними 

БД Scopus 

 

За даними БД Web of Science: зросла кількість опублікованих статей в журналах, 

зокрема  у 2018 році склала 810 (у 2017 році – 732), кількість цитувань – 839 ( у 2017 році – 

704),  індекс Гірша – 16 ( у 2017 році – 13).  

Таблиця 13 

Динаміка загальної публіцистичної активності науковців БДМУ  

за даними БД Web of Science (InCites) за період 2014-2018 рр. 

Роки Кількість публікацій 

у БД WoS 

Кількість цитувань у 

БД WoS 

Індекс Гірша 

(h-індекс) 

2014 576 620 12 

2015 620 (+44) 654 (+34) 12 

2016 653 (+33) 700 (+46) 13 

2017 732 (+79) 704 (+6) 13 

2018 810 (+78) 839 (+135) 16 (+3) 

Примітка: у дужках наведена динаміка показників у порівнянні з попереднім роком 

 

 
Рис. 22. Динаміка загальної публіцистичної активності науковців БДМУ за даними 

БД Web of Science (InCites) 
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Підписано Угоду БДМУ з ТОВ «ЕВЕРУМ» та отримано доступ для науковців 

університету до електронного ресурсу «Web of Science». 

Створені сайти часописів на міжнародній платформі OJS,  яка відповідає 

міжнародним стандартам. Підписано щорічну Угоду БДМУ з CrossRef щодо надання 

префіксу DOI для наукових часописів університету. Проведено реєстрацію міжнародного 

ідентифікатору DOI часописів БДМУ для поточних (2018 р.) та архівних номерів (2015-

2017 рр.).  

Структура статей доведена до норм 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 відповідальними співробітниками 

бібліотеки, у т.ч., поточних та архівних номерів часописів. 

Зроблено сховище архіву номерів часописів БДМУ на університетському сайті. Є 

домовленість з представниками інформаційно-аналітичної бази URAN (OJS) щодо 

поновлення інформації 1 раз на квартал. 

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. 

За допомогою програмного забезпечення у системі «Anti-Plagiarism» здійснюється 

експертиза навчальних, науково-дослідних та дисертаційних матеріалів, звітів науково- 

дослідних робіт, підручників, посібників, монографій, статей, рекомендацій.  

Університетом видаються 6 фахових науково-практичних журналів: «Буковинський 

медичний вісник», «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», «Клінічна та 

експериментальна патологія», «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», 

«Міжнародний ендокринологічний журнал», «Актуальні питання суспільних наук та історії 

медицини», українсько-румунський, матеріали друкуються українською, російською, 

французькою та англійською мовами. Журнали внесено до всеукраїнських та міжнародних 

баз даних наукової інформації, каталогів та систем пошуку. 

Виконувались 39 тем науково-дослідних робіт, із них 4 мали фінансування з 

Державного бюджету (за 2018 р. отримано 340,0 тис. грн.), та 35 ініціативні (5 завершених). 

Роботи, що виконуються за рахунок державного бюджету щоквартально 

заслуховуються на засіданнях наукової комісії, ректораті, Вченої ради, виключно за 

погодженням з проблемними комісіями та 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 14  

Наукова продукція за результатами виконаних НДР у 2018 році 

Назва Кількість 

Монографії  32 

Методичні рекомендації 5 

Інформаційні листи 15 

Заявки включені до Реєстру галузевих нововведень 80 

Отримано патентів 93 

Журнальні статті  1016 

Тези та матеріали наукових форумів 1951 

Статті за кордоном 756 

Тези та матеріали конгресів  за кордоном 470 

Раціоналізаторські пропозиції 189 
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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  

14037 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. 

В університеті у 2018 році виконувались 4 науково-дослідні роботи за кошти 

державного бюджету, в результаті виконання яких отримано 13 патентів на корисну модель. 

Теми бюджетних науково-дослідних робіт відповідають актуальним питанням медичної 

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

У рейтингу закладів з найвищою винахідницькою активністю університет щорічно 

посідає гідне місце за результатами отримання патентів на винаходи, у 2018 р. посів ІІІ 

місце серед вищих медичних навчальних закладів України за кількістю отриманих патентів 

(табл. 15). 

Таблиця 15 

№ 

п/п 
Установа 

К-сть 

патентів 

1 Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського 173 

2 Харківський національний медичний університет 131 

3 Буковинський державний медичний університет 93 

4 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 74 

5 Одеський національний медичний університет 66 

6 Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького 63 

7 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 55 

8 Запорізький державний медичний університет 37 

9 Івано-Франківський національний медичний університет 10 

10 Луганський державний медичний університет 1 

 

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 
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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 – 13 докторcьких та 120 кандидатських дисертацій.  

Заплановано 29 кандидатських дисертацій.  

Подано до захисту – 3 докторських та 25 кандидатських дисертаційних робіт.  

Апробовано – 6 докторських та 29 кандидатських.  

Затверджені – 3 докторських та 20 кандидатських дисертаційних робіт.  

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в БДМУ здійснюється за 2 

спеціальностями: 222 Медицина, 228 Педіатрія і 9 спеціалізаціями. 

На даний час у докторантурі навчається 3 лікарі. Ефективність навчання в 

докторантурі становить 100%. У перспективі планується відкриття докторантури зі 

спеціальності 221 Стоматологія. 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за 5 

спеціальностями: 091 Біологія, 221 Стоматологія, 222 Медицина, 223 Медсестринство та 

228 Педіатрія.  

На даний час 76 лікарів навчаються в аспірантурі з них: 43 лікарі очної (денної) 

форми навчання (41 держбюджет), 23 лікарі очної (вечірньої) форми навчання 

(держбюджет), 10 заочної форми навчання. Ефективність навчання в аспірантурі становить 

100%.  

У 2018 році навчання в аспірантурі завершили 7 лікарів з відривом від виробництва 

та 3 лікарі без відриву від виробництва з них: 9 апробували дисертаційні роботи. 

Вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певної спеціальності 

є клінічна ординатура, в якій навчається 40 лікарів. З них: вітчизняних – 19 та 21 – іноземних 

громадян.  

Усі докторанти, аспіранти та клінічні ординатори виконують індивідуальні плани, 

систематично проводиться їхня атестація на вченій раді університету та переведення на 

наступний рік навчання. 

Спеціалізованою вченою радою К 76.600.02 14.03.04 - «Патологічна фізіологія» та 

14.01.10 - «Педіатрія» проведено 9 засідань: 

- захищено 10 дисертацій, з них – 1 докторська та 9 кандидатських; 

- затверджено в ДАК при МОН України – 1 докторська, 9 кандидатських 

дисертацій; 

- прийнято до розгляду – 7 дисертацій. 

Спеціалізованою вченою радою К 76.600.01 14.01.03 - «Хірургія» та 14.03.01 - 

«Нормальна анатомія» проведено 6 засідань: 

- захищено 4 дисертації, з них – 1 затверджена в ДАК при МОН України за 

спеціальністю «Хірургія»; 

- 2 дисертаційні роботи захищені та затверджені в ДАК при МОН України за 

спеціальністю «Нормальна анатомія»;  

- 1 дисертаційна робота захищена знаходиться на розгляді в ДАК при МОН України 

за спеціальністю «Нормальна анатомія»; 

- 3 роботи прийняті до захисту. 

 

Пункт контракту 6.9. Організація навчального процесу відповідно до стандартів 

вищої освіти 
У 2018 році діяльність університету спрямовувалася на організацію роботи щодо 

імплементації норм Законів України «Про освіту» (№ 2145-VIII) та «Про вищу освіту» 

(№1556-VII) та розробці стандартів вищої освіти нового покоління для спеціальностей 
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відповідно до постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 (з змінами від 01.02.2017 р.). З 

метою імплементації норм галузевих законів упродовж звітного року в університеті: 

- розроблено проект нової редакції Статуту Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет»; 

- розроблено та введені в дію наказом по університету від 23.11.2018 року № 03-О 

зміни до Положення про порядок проведення конкурсного відбору та прийняття на роботу 

науково-педагогічних працівників Вищого державного навчального закладу України 

"Буковинський державний медичний університет", схвалені рішенням Вченої ради 

університету від 22 листопада 2018 року (протокол №4);  

- введено в дію нові навчальні плани підготовки магістрів на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями 222 Медицина, 

221 Стоматологія та 226 Фармація, промислова фармація; 

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

методичної ради МОН України включено 9 співробітників університету, які беруть участь 

в розробці проектів стандартів вищої освіти. 

У 2018 році розроблені та схвалені вченою радою Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет» такі освітні програми: 

- освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю  

221 Стоматологія; 

- освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю  

222 Медицина; 

- освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю  

223 Медсестринство; 

- освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю  

225 Медична психологія; 

- освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю  

226 Фармація, промислова фармація; 

- освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю  

223 Медсестринство; 

- освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю  

224 Технології медичної діагностики та лікування; 

Відповідність організації освітнього процесу нормативним вимогам, зокрема 

стандартам вищої освіти, підтверджено процедурами акредитаційних та ліцензійних 

експертиз, які проведені у 2018 році. 

 

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 рішень комісії з питань переведення студентів на навчання за рахунок 

коштів державного бюджету від 14.12.2017 року (протокол № 4), від 08.02.2018 року 

(протокол № 5) та від 20.11.2018 року (протокол № 1) на вакантні місця державного 

замовлення у 2018 році переведено 7 студентів університету з числа пільгових категорій, 

зарахованих на навчання кошти фізичних та юридичних осіб, зокрема: 

- діти, батьки яких є учасниками бойових дій і брали безпосередню участь в АТО – 

4 особи; 

- діти-інваліди до 18 років – 2 особи; 

- діти з багатодітних сімей (5 і більше дітей) – 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 
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навчальних закладах, наукових установах» та постанови Кабінету Міністрів України від 28 

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

Профспілковий комітет сприяє забезпеченню умов праці і навчання осіб з 

особливими потребами. Їм неодноразово надавалася грошова допомога для оздоровлення 

та надано 8 реабілітаційних путівок. 

 

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 
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 16 

Показник 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Середнє число осіб, що навчаються, 

в т.ч. іноземні громадяни  

6206 

1134 

6261 

1544 

6217 

1727 

Надходження від плати за навчання (тис.грн) 166 639,6 206 074,8 239 059,8 

Залишок коштів на рахунках станом на 31.12 

(тис.грн) 
131 989,5 164 125,3 163 376,5 

За 2018 рік порівняно з 2017 р. надходження від плати за навчання в університеті 

збільшились на 16,0%, що свідчить про стабільне фінансово-економічне становище.  

Станом на 01.01.2019 року на балансі університету обліковуються основні засоби на 

суму 164 294 385,64 грн., інші необоротні матеріальні активи вартістю 23 783 276,71 грн., 

та нематеріальні активи на суму 458 336,00 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 також облаштування обладнанням навчальних приміщень 

системами відеоспостереження та сигналізації. В 2018 році на ремонт, переобладнання, 

модернізацію та облаштування систем відео спостереження та сигналізації навчальних 

корпусів та гуртожитків витрачено 408 686,56 грн.  

Будівлі та споруди, які мають оформлені права власності університету, внесено до 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

 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 щороку. 

Своєчасно проводиться оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих як 

благодійна допомога. У 2018 році університетом отримано гуманітарної допомоги на суму 

97 167,20 грн.  
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Крім того, за кошти спеціального фонду університету придбано навчальної 

літератури на суму 1 080 109,00 грн. та предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю на 

загальну суму: 48 540 065,93 грн. в тому числі: 

Будівля профілакторію                                              26 987 047,00 грн.; 

Транспортний засіб (автомобіль)                                   645 649,32 грн.; 

Навчальне обладнання                                                 3 568 468,00 грн.; 

Медичне обладнання                                                    1 605 948,00 грн.; 

Оргтехніка                                                                    2 487 710,00 грн.; 

Інше обладнання                                                          1 240 447,68 грн.; 

Меблі                                                                             3 792 440,00 грн.; 

Канцтовари, запчастини, комплектуючі                       674 573,95 грн.; 

Господарські та будівельні матеріали                        3 681 001,73 грн.; 

М’який інвентар                                                           1 213 557,20 грн.; 

Паливно-мастильні матеріали                                       502 270,00 грн.; 

Модернізація  систем сигналізації                                192 038,53 грн.; 

Інше                                                                               1 948 914,52 грн. 

У відповідності до закону України «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом 

БДМУ з початку року проведено 64 тендерних процедури (додаток 11) закупівлі товарів, 

робіт і послуг, із них 22 – мультилотових (2-13 лотів). Всі  процедури за 2018 рік завершені, 

договора виконані, крім капітального ремонту за адресою вул. Руська, 87а, який 

пролонговано на 2019 рік. 

Залишок коштів на рахунку спецфонду університету станом на 31 грудня склав 

163 376 453 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 до 

головного розпорядника коштів – МОЗ України –  до 01 березня подає 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. Звіт 

за 2019 рік подано 20 лютого 2019 року. 

 

Пункт контракту 6.13. Дотримання умов колективного договору, статуту 

вищого навчального закладу 
Конференцією трудового колективу БДМУ 20.06.2018 року (протокол № 2) 

затверджено новий Колективний договір на 2018-2019 роки (зареєстрований 10.08.2018 

року, реєстраційний №148). Колективна угода складається з 6 розділів та 19 додатків, які 

відображають основні правила взаємовідносин трудового колективу, профспілкової 

організації та адміністрації. За звітній період умови Колективного договору виконані в 

повному обсязі. 

Питання про хід виконання Колективного договору заслуховувалося на засіданні 

профкому: за перше півріччя поточного року у червні 2018 року (протокол № 8 від 

13.06.2018 р.), за календарний рік – у грудні 2018 року (протокол № 4 від 12.12.2018 р.).  

Ректор університету звітував про виконання Колективного договору перед 

Конференцією трудового колективу 29 серпня 2018 року (протокол №1), а також на 

засіданні вченої ради 27 грудня 2018 року. 
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Пункт контракту 6.14. Захист інформації відповідно до законодавства 
В університеті здійснюються заходи щодо захисту інформації відповідно до Законів 

України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної 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. 

Проводиться категоріювання об’єктів електронно-обчислювальної техніки, в яких 

циркулює інформація з обмеженим доступом. Розроблено плани контрольованих зон. 

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». Складаються звіти 

за підсумками прийому і проведення роботи з іноземцями. 

 

Пункт контракту 6.15. Дотримання вищим навчальним закладом вимог 

законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог 

Держфінінспекції та її територіальних органів 
З метою дотримання вищим навчальним закладом 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 автоматизованого програмного 

забезпечення обліку бухгалтерських операцій, заробітної плати, а також управління 

персоналом навчального закладу. 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 2018 році Державною аудиторською службою України не здійснювалась перевірка 

фінансово-господарської діяльності університету, оскільки на письмовий запит Управління 

західного офісу Державної аудиторської служби в Чернівецькій області з метою відбору 

об’єктів для здійснення державного фінансового контролю університет надавав 

інформацію про фінансово-господарську діяльність за 2015-2017 роки і за результатами 

розгляду отриманої інформації було прийняте рішення щодо недоцільності включення 

університету до Плану контрольно-ревізійної роботи Держаудитслужби на 2018 рік.   

 

Пункт контракту 6.16. Виконання вищим навчальним закладом вимог органів 

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

засновника 
У 2018 році Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський 

державний медичний університет» перевіряла інспекція Держпраці у сфері промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Інспекцією відзначено, що БДМУ є однією з 

зразкових установ області, суттєвих зауважень висунуто не було, дрібні недоліки будуть 

усунуті у встановлений інспекцією термін.  

 

Пункт контракту 6.17. Вжиття заходів до вдосконалення управління вищим 

навчальним закладом, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни 
З метою зміцнення виконавської дисципліни та вдосконалення механізму контролю 

в університеті впроваджена електронна система контролю виконавської дисципліни на 

базі онлайн-ресурсу з відкритим кодом «Feng Office Community Edition», за допомогою якої 
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здійснюється ефективне планування та контроль виконання наказів, розпоряджень, листів 

та інших нормативних документів. 

В університеті впроваджена система рейтингового оцінювання діяльності кафедр та 

співробітників відповідно до затвердженого Вченою радою «Положення про рейтингову 

систему оцінювання діяльності кафедр та викладачів Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет» (зі змінами та 

доповненнями, що визначені наказом ректора № 310-адм від 07.09.2016 року). Процедура 

рейтингового оцінювання здійснюється шостий рік поспіль.  

Рейтинг характеризується ІТ-оптимізованою динамічністю, а це дозволяє вносити 

зміни та проводити його корекцію, отримувати статистичний матеріал для основних 

підрозділів та служб університету, на підставі чого навчальному, науковому, лікувальному, 

міжнародному та іншим відділам, а також кафедрам можна корегувати плани діяльності, 

розробляти заходи щодо оптимізації своїх напрямів роботи тощо. Для науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників така форма рейтингу дозволяє не тільки підвищити ефективність 

та результативність власної професійної діяльності, але й забезпечити прозорість та 

об’єктивність оцінювання діяльності кожного викладача та структурних підрозділів 

університету, полегшити доступ до інформації про особисті напрацювання та здобутки для 

керівників університету, структурних підрозділів (спосіб виробничого «піару»). 

Щорічно оцінка діяльності викладачів та кафедр проводиться рейтинговою 

комісією, контролюється співробітниками навчального, наукового, міжнародного та 

лікувального відділів. Рейтинг ресурсно забезпечується роботою програми «Електронний 

журнал успішності» ((ez.bsmu.edu.ua), що моніторується навчальним відділом із сектором 

моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення (рис. 23-24).  

 
Рис. 23. Відображення рейтингової оцінки діяльності кафедр університету  

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

Процедура рейтингу дозволяє здійснювати ефективний моніторинг якості 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". Аналіз рейтингу дозволяє виявити недоліки серед напрямів, 

видів роботи та здійснювати динамічне управління потоками інтелектуальної, фахово-

компетентної продукції співробітників та кафедр університету. 

За результатами рейтингу 2018 року визначені переможці – найкращих 3 клінічних 

(акушерства, гінекології та перинатології, педіатрії та медичної генетики, фтизіатрії та 

http://ez.bsmu.edu.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
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пульмонології) та 3 неклінічних (медичної біології та генетики, психології та філософії,  

гістології, цитології та ембріології) кафедри, а також визначено рейтингове місце кожного 

викладача. Результати оголошені на Вченій раді університету (27 грудня 2018 року, 

протокол № 5) і враховані при преміюванні співробітників. Рейтинг у 2018 році проводився 

відповідно наказу ректора № 320-адм від 19.09.2018 року  “Про проведення рейтингового 

оцінювання діяльності викладачів та кафедр університету у 2018 році”, що передбачає 

закінчення періоду подання та аналізу результатів рейтингу за попередній навчальний рік 

упродовж жовтня-листопада 2018 року.  

 
Рис. 24. Відображення рейтингової оцінки діяльності викладачів університету  

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

З метою зміцнення фінансово-господарської дисципліни в Університеті 

щоквартально проводиться аналіз касових та фактичних видатків, їх відповідність 

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. 

У відповідності до ст.26 Бюджетного кодексу України та наказу МОЗ України від 

12.06.17. №657 «Про затвердження інструкції з організації внутрішнього контролю в 

апараті МОЗ України, на підприємствах, у закладах, установах та організаціях, що належать 

до сфери управління МОЗ України» в університеті наказом №218а – Адм від 15.06.18. 

затверджено Положення «Про внутрішній контроль у Вищому державному навчальному 

закладі України «Буковинський державний медичний університет». 

 

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 за спеціальностями та рівнями підготовки на 

2018-2019 навчальний рік, які схвалені вченою радою університету 24.05.2018 р. (протокол 

№ 9) та затверджені наказом по університету від 10.07.2018 № 246-Адм.  
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Навчальне навантаження на 2017-2018 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 ліцензійних іспитів «Крок». Для цього створений 

університетський портал підготовки до 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 ліцензійних іспитів, вони своєчасно оновлюють банки 

тестових завдань, аналізують успішність вирішення тестових завдань в розрізі навчальних 

дисциплін. Наказами по університету затверджено графік проведення діагностично-

тренігових 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 2018 році в штатному розписі по загальному та спеціальному фондах 

затвердженим МОЗ України передбачено: 108 структурних підрозділів, 1526,5 штатних 

посад, з них НПП – 786,25 посад, інших – 740,25 посад; місячний фонд заробітної плати 

склав 11 092,7 тис. грн.; середня заробітна плата по штатному розпису НПП склала 10 099,5 

грн., інших – 4 257,9 грн. 

У 2018 році штатний розпис затверджувався з 1 січня та з 1 вересня, в тому числі в 

зв’язку із підвищенням заробітної плати відповідно до Постанови КМУ №1037 від 

28.12.2016р. «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих 

галузей бюджетної сфери».  

З метою забезпечення диференціації заробітної плати працівників відповідно 

Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1037 "Про оплату праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", було 

прийнято рішення преміювати працівників університету щомісяця, протягом 2018 р., 

посадовий оклад яких відповідає 2-12 тарифного розряду в розмірі 0,4 посадового окладу. 

На це було витрачено біля 5,6 млн. грн. 

 

Пункт контракту 6.19. Створення належних умов праці відповідно до вимог 

законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про 

працю 
Право на працю і його гарантії забезпечуються у відповідності зі Статутом 

університету, КЗпП України, чинним законодавством, а також Колективним договором. 

Згідно Закону України «Про відпустки» всім працюючим надається відпустка. Оплата праці 

здійснюється своєчасно та в повному обсязі. Заборгованості з оплати праці немає.  

Юридична служба університету постійно надає консультації з трудового 

законодавства співробітникам навчального закладу. Трудових конфліктів за звітний період 

не було. Періодично проводилася робота щодо заохочення (нагородження) працівників за 

високі результати праці, присвоєння почесного звання. Надавалася матеріальна грошова 

допомога співробітникам, які мають скрутне матеріальне становище, для лікування, на 

поховання.  

Згідно переліку основних заходів щодо забезпечення вимог охорони праці, техніки 

безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії на 2018 рік службою охорони праці, в 

особі провідного інженера з охорони праці, постійно проводиться перевірка та аналіз стану 

охорони праці в підрозділах університету. 

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

університеті програм, проводиться обов'язковий вступний інструктаж з охорони праці і 
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пожежної безпеки, із надання першої долікарської допомоги потерпілим від нещасних 

випадків, правил поведінки та дій при виникненні надзвичайних ситуацій, контролюється 

проходження попередніх медичних оглядів (у 2018 році проінструктовано 152 особи). Під час 

проведення вступного інструктажу працівників інформують про умови праці, наявність на 

робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які 

ще не усунено та можливі наслідки їх впливу на здоров’я і про його права на пільги й 

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

Наказами 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, котелень, 

посудин працюючих під тиском, тепломереж. 

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

роботах на обладнані, інструкції з пожежної безпеки, із планом дій у 

надзвичайних ситуаціях, Положення та інші нормативні документи з охорони праці 

відповідно до вимог чинних нормативних актів. Упродовж поточного року введено в дію  

6 нормативних актів з охорони праці. 

Підрозділи забезпечені нормативною документацією з охорони праці, 

протипожежної безпеки, виробничої санітарії. 

Відповідно до розроблених в університеті програм проведено навчання й перевірка 

знань працівників, які працюють на роботах із підвищеною небезпекою. 

В посадові інструкції співробітників 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» вносяться конкретні 

обов'язки, права, відповідальність за виконання покладених на них завдань з охорони праці.  

Згідно затверджених заходів проводиться перевірка стану охорони праці в окремих 

підрозділах університету. 

Своєчасно, у встановлені терміни, відповідним організаціям подаються звіти та 

інформація про умови праці, стан виробничого травматизму, дорожньо-транспортні 

пригоди, пожежі тощо. 

 Контролюється виконання вимог техніки безпеки під час проведення в університеті 

ремонтних і налагоджувальних робіт працівниками сторонніх організацій. 

Відповідно до розроблених в університеті заходів контролюється ведення робіт із 

безпечної експлуатації будівель, споруд, в тому числі і на об’єктах із масовим перебуванням 

людей, медичного та технологічного обладнання.  

У квітні 2018 року Управлінням праці та соціального захисту населення 

Шевченківській районний ради м. Чернівці були проведені збори керівників служб охорони 

праці різних установ району з нагоди Всесвітнього дня охорони праці та підведені підсумки 

проведення Тижня охорони праці. 

З метою готовності до прийому та обслуговування відпочиваючих у літній період в 

червні поточного року, разом з представником Управління Держпраці у Чернівецькій 

області, перевірений стан охорони праці у спортивно-оздоровчому таборі «Здоров’я». 

Виконуються заходи щодо усунення виявлених недоліків та наданий наказ про заборону 

купання працівників та відпочиваючих у річці Дністер біля спортивно-оздоровчого табору. 

Контролюється виконання вимог збереження вогненебезпечних, легкозаймистих, 

отруйних речовин і матеріалів. 

Відповідно до санітарних вимог між університетом та відповідними службами міста 

діють угоди щодо санітарної обробки м’якого інвентарю, вивозу сміття, профдезинфекції 

приміщень, згідно існуючих норм видаються санітарно-гігієнічні засоби. 

Контролюється проведення доукомплектації медикаментами аптечок першої 

медичної допомоги для підрозділів університету. 

У 2018 році в університеті не зареєстровано жодного нещасного випадку 

пов’язаного з виробництвом.  
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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.  

Розрахунки з постачальниками товарів, робіт та послуг на протязі звітного періоду 

оплачуються в органах ГУДКСУ в повному обсязі за наявності руху коштів на 

казначейських рахунках. 

Станом на 31 грудня 2018 року заборгованості за отримані товари та надані послуги 

університет не має. 

 

Пункт контракту 6.21. Цільове та ефективне використання коштів державного 

бюджету 
Свою фінансово-господарську діяльність університет здійснює на підставі діючих 

нормативних актів. Головним плановим документом університету, який дає право на 

отримання доходів та здійснення видатків протягом бюджетного періоду (фінансового 

року) є затверджений головним розпорядником коштів кошторис установи.  

Головним розпорядником коштів – МОЗ України – в 2018 році профінансовано з 

загального фонду державного бюджету коштів на суму 42 483 704,67 грн., в тому числі :  

за КПКВК 2301070 – 42 074 480,00 грн.; 

за КПКВК 2301020 – 341 890,00 грн. ; 

за КПКВК 2301080 – 67 334,67 грн. 

За звітний період надійшли кошти на спеціальний рахунок університету за платні 

послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю (плата за 

навчання) в загальній сумі 239 059 836,53 грн., що склало 134,3% від планових показників 

(178 005 000,00 грн.). 

 Надходження від господарської та виробничої діяльності, в основному це плата 

за проживання в гуртожитку – 20 398 251,78 грн., що в процентному відношенні склали 

106,2% від плану 19 213 000,00 грн. 

 Надходження від здачі в оренду майна – 321 159,44 грн. (82,3% від плану в 390 

000,00 грн. 

 Відповідно до вимог п.5 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 

року №657 «Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними 

навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного 

сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних 

послуг» університетом в червні поточного року були розміщені тимчасово вільні кошти (20 

млн. грн) в двох державних банках ПАТ КБ «Приватбанк» і АТ «Ощадбанк». 

Станом на 31 грудня 2018 року на спеціальні рахунки університету, відкриті за 

іншими джерелами надходжень, надійшли 1 423 232,88 грн. у вигляді відсотків по депозиту, 

кошти за проведення кафедрами університету клінічних досліджень в сумі 1 885 4769,54 

грн. та кошти для виплати іменних стипендій на загальну суму 125 574 грн . 

Разом на доходні рахунки спеціального фонду університету за звітний період 

надійшло коштів в загальній сумі 263 645 512,54 грн., а саме:  

за КПКВК 2301070 – 261 380 716,00 грн. 

за КПКВК 2301020 – 1 885 476,54 грн. 

за КПКВК 2301200 – 379 320,00 грн.  

 Під цільовим використанням бюджетних коштів розуміють їх витрачання 

відповідно до кошторису. 
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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.  

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. 

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. 

Використання коштів загального та спеціального фондів наведено в додатку 12. 

 

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 2018 році  університетом нараховано та 

перераховано в державний та місцевий бюджет зобов’язань в загальній сумі 68 095 995,58 

грн., в тому числі: 

- прибуткового податку – 29 577 125,10 грн.; 

- військового збору – 2 470 916,85 грн.; 

- єдиного соціального внеску – 36 047 953,63 грн. 

 Також, у вищезгаданий період університет сплатив земельний податок в сумі 32 182,77 

грн., екологічний податок в сумі 2 030,03 грн. за викиди в атмосферне повітря окремих 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення та ПДВ 615 116,63 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 
Питома вага коштів, спрямованих на виплату заробітної плати з нарахуваннями 

працівникам університету в загальній сумі видатків, складає більше 60%. З початку 2018 

року заробітна плата виплачувалась в повному розмірі в межах затвердженого фонду 

заробітної плати.  

Фактичний фонд заробітної плати складає 24 943,5 тис. грн. по загальному фонду та  

137 772,3 тис. грн. по спеціальному фонду Університету. Фактична середня заробітна плата 

науково-педагогічних працівників складає 12768,37 грн. на місяць, педагогічних 

працівників 7355,57 грн., середня заробітна плата працівників університету в цілому – 

9841,88 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 42,06 млн. грн., в тому числі 

5,6 млн. на диференціацію заробітної плати. 

 Заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам університету немає. Всі 

видатки проводяться в межах фактичних надходжень, відповідно затвердженого кошторису 

та плану використання коштів.  

За 2018 рік використано електроенергії 1744,9 тис. кВт/год. проти 1768,8 тис. 

кВт/год. за 2017 рік, тобто менше на 23,9 тис.кВт/год. Води використано 100,1 тис. куб. м, 

було 91,7 тис. куб. м., що на 8,4 тис. куб. м. більше за аналогічний період у 2017 році. 

Споживання газу за 2018 рік становить 596,5 тис. куб. м., проти 529,7 тис. куб. м. за 
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аналогічний період 2017 року, що  більше на 66,8 тис. куб. м. Збільшення використання 

енергоносіїв та комунальних послуг відбулося в зв’язку зі збільшенням у 2018 році площ 

університету. 

Заборгованості по оплаті за комунальні послуги немає.  

  

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 хабарництва. 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 2018 році відповідальною особою з питань запобігання та виявлення 

корупції проводилась експертиза проектів внутрішніх нормативно-правових актів 

університету щодо визначення наявності чи відсутності корупціогенних чинників. 

У БДМУ видаються накази ректора університету, 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 від 11.06.2018 року № 211-Адм «Про заходи щодо запобігання проявам зловживань і 

порушень під час проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії та підсумкового 

модульного контролю у 2018 році» та під час проведення зимової заліково-екзаменаційної 

сесії був виданий наказ від 03.12.2018 року № 439-Адм «Про заходи щодо запобігання 

проявам зловживань і порушень під час проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 

та підсумкового модульного контролю у 2018-2019 рр.». Також буди видані такі 

антикорупційні накази:  
- наказ №262-Адм від 26.07.2018 року «Про створення комісії з оцінки корупційних 

ризиків у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний 
університет»;  

- наказ №479-Адм від 28.12.2018 року «Про затвердження Таблиці оцінки корупційних 

ризиків та заходів щодо їх усунення у Вищому державному навчальному закладі України 
«Буковинський державний медичний університет» за друге півріччя 2018 року.  

З метою вчасного визначення наявності чи відсутності конфлікту інтересів у 

посадових осіб університету було видано наказ №68-Адм від 22.02.2018 р. «Про заходи 

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у БДМУ».  

Відповідно до ст.26 Бюджетного кодексу України та наказу МОЗ України від 

12.06.2017 р. № 654 в університеті наказом № 218-а Адм від 15.06.2018 р. було затверджено 

Положення «Про внутрішній контроль у Вищому державному навчальному закладі України 

«Буковинський державний медичний університет». 

 

Пункт контракту 6.25. Подання на затвердження засновникові річного 

кошторису доходів і видатків вищого навчального закладу 
Кошториси в університеті в 2018 році були затвердження за наступними 

бюджетними програмами: 

№ КПКВК Назва бюджетної програми 

1 2301070 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, 

наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними 

закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 
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2 2301020 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт 

за державними цільовими програмами і державним замовленням, 

підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері 

охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової 

інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 

3 2301200 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та 

стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними 

закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними 

закладами охорони здоров’я 

4 2301080 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів  та 

підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони 

здоров'я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання 

домедичної допомоги 

Кошторис Вищого державного навчального закладу України «Буковинський 

державний медичний університет» був затверджений 24.01.2018р. в сумі 239 млн. 245,7 тис. 

грн. по КПКВК 2301070, із них 41 млн. 637,7 тис. грн. по загальному фонду і 197 млн. 608,0 

тис. грн. по спеціальному фонду державного бюджету з розрахунками.  

Протягом року до Кошторису Університету вносились зміни (додаток 13).  

Планові призначення на кінець року по загальному фонду кошторису університету 

на 2018 рік склали 42 млн. 74,5 тис. грн., що на 1 164,2 тис. грн. або 2,8% більше ніж у 2017 

році. Профінансовано 100% коштів передбачених помісячним планом асигнувань на 2018 

рік.  

Загальний запланований обсяг власних надходжень у 2018 році по спеціальному 

фонду складає 288 млн. 538,4 тис.грн., із них: 

- плата за навчання – 249 млн. 721,1 тис. грн. (86,5% надходжень), 

- плата за гуртожитки – 38 млн. 427,4 тис. грн. (13,3% надходжень), 

- плата за оренду майна – 390 тис. грн. (0,2% надходжень). 

За 2018 р. надійшло 259 млн. 779,2 тис. грн., що складає 90,0% від запланованого на 

2018 рік, із них: 

- плата за навчання – 239 млн. 59,8 тис. грн. (95,7% від плану);  

- плата за гуртожитки – 20 млн. 398,3 тис. грн. (53,1% від плану); 

- плата за оренду – 321,2 тис. грн. (82,4% від плану). 

Враховуючи залишок коштів, який склався станом на 01.01.2018 р. (164 млн. 125,3 

тис.грн.), план по надходженнях за 2018 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-

дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я». Заплановано 

було надходжень на 350,0 тис. грн., надійшло у 2018 році – 379,3 тис. грн.. що складає 

108,4%.   

Враховуючи залишок коштів, який склався станом на 01.01.2018 р., план по 

надходженнях за 2018 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 подаю до Міністерства охорони здоров’я України у встановлені терміни 

звіт за результатами діяльності, передбачених контрактом.  
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Пункт контракту 6.27. Щорічне звітування перед вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування вищого навчального закладу про результати своєї 

роботи, зокрема про виконання колективного договору 
Щорічно звітую перед конференцією трудового колективу університету про 

результати своєї діяльності на займаній посаді. Звіт про проведену роботу за 2017-2018 н.р., 

а також за 2018 рік заслуховувся на конференціях трудового колективу університету 

(протоколи конференції трудового колективу університету № 1 від 28.08.2018 р. та № 2 від 

27.12.2018 року відповідно), а також на засіданнях Вченої ради. Колективом позитивно 

оцінена діяльність ректора та одноголосно схвалені звіти. 

 

Пункт контракту 6.28. Розвиток студентського спорту 
Роботу з організації студентського спорту у ВДНЗУ «Буковинський державний 

медичний університет» здійснюється викладачами курсу фізичного виховання кафедри 

внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини спільно зі 

спортивним клубом університету «Медик». Для належної організації та проведення 

тренувального процесу БДМУ має відповідну спортивну базу 

Спортивний комплекс БДМУ складається з 5 спортивних залів: 2 зали площею понад 

270 м2, 2 тренажерних зали, зал боротьби, а також літня спортивна база у спортивно-

оздоровчому таборі «Здоров’я» с. Репужинці, де є футбольне поле, волейбольний та 

баскетбольний майданчик, басейн.  

У спортивному клубі університету працює 25 збірних команд з 15 видів спорту, в 

яких займається 372 студенти.  

У 2018 році було проведено 8 університетських спортивних заходів, в яких взяло 

участь більше 640 студентів. Студенти БДМУ брали участь у 38 заходах міста та області (6 

з них було організовано спортивним клубом БДМУ). 236 студентів стали призерами цих 

змагань (52 золоті медалі, 106 срібних медалей, 78 бронзових медалей).  

Студенти університету виступали у 7 всеукраїнських та міжнародних змаганнях, де 

здобули 38 медалей:  
- всеукраїнські змагання – 5 медалей (1 золота, 1 срібна та 3 бронзові);  

- міжнародні змагання – 33 медалі (25 золотих та 8 бронзових медалей).  

Найбільш вагомі спортивні досягнення у 2018 році наведені в додатку 14. 

 

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА  
Лікувально-консультативна робота здійснюється в університеті на 30 клінічних 

кафедрах. Потужний потенціал професорсько-викладацького складу клінічних кафедр 

складають 46 професорів, 61 доктор медичних наук, 152 доцента та 246 кандидатів 

медичних наук, з них: вищу атестаційну лікарську категорію має 216 співробітників, першу 

– 55, другу – 36.  

17 співробітників університету мають звання «Заслужений лікар України». 

Підтвердженням високо професійного рівня викладів університету є призначення 52 

співробітників клінічних кафедр БДМУ експертами та консультантами Департаменту 

охорони здоров’я Чернівецької ОДА та міського управління охорони здоров’я. 

Співробітники клінічних кафедр БДМУ проводять лікувально-консультативну 

роботу в 33 лікувальних закладах: 19 - обласного підпорядкування та 9 - міського 

підпорядкування, 2 – шкільні заклади м. Чернівці та 3 – спеціалізовані заклади охорони 

здоров’я. 

 За 2018 рік співробітниками клінічних кафедр проведено 184275  консультацій та 

професорських обходів у лікувально-профілактичних закладах міського та обласного 

підпорядкування, з них: в базових установах – 142177 консультацій, в поліклініках – 18690,  

в позабазових установах – 18679, в районах області – 4729. Зроблено діагностичних 

досліджень (УЗД, ЕКГ, КТГ, ВЕМ, інвазивні маніпуляції тощо) – 14157, ведення хворих 

співробітниками університету – 12165 хворих, проведено 10995 оперативних втручань, з 
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них:  7254 в якості хірурга, 3369  асистенцій, проведено малих інвазивних оперативних 

втручань – 295, прийнято пологів – 77. У складі бригад співробітників клінічних кафедр 

університету у сільські райони області було зроблено 616 чол./виїздів.  Проведено 516 

клінічних конференцій, аналіз історії хвороби – 1626, інформаційні повідомлення/лекції – 

465. 

За 2018 рік пройшли:  
- передатестаційні цикли навчання – 132 співробітники університету;  

- цикли тематичного удосконалення – 14 співробітників університету;    
- спеціалізацію – 21 співробітник університету.  

Направлено 70 справ в Центральну атестаційну комісію на присвоєння/ 

підтвердження лікарської кваліфікаційної категорії.  

За 2018 рік була проведена достатня інформаційно-просвітницька робота, 

спрямована на підвищення обізнаності та компетентності громадян щодо діяльності 

системи охорони громадського здоров’я на центральному та місцевому рівнях. Проведено:  

71 виступ на телебаченні, 64 – на радіо, 640 – публікації у періодичній пресі та електронних 

ЗМІ, 304 – інші види санітарно-просвітницької роботи (розповсюдження науково-

популярних брошур, пам’яток, листівок; лекції-бесіди в ЗОШ, ДДЗ м. Чернівці та області; 

випуск санбюлетенів; підготовка та участь в благодійних акціях; підготовка та проведення 

круглих столів; проведення телемостів тощо).  

Робота Університетської лікарні та центрів 

Поєднання клінічної, наукової та освітньої діяльності багатопрофільного закладу 

охорони здоров’я ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» за умови максимального 

використання потенціалу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський 

державний медичний університет» 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.  

Окрім того, у БДМУ створені та функціонують центри: 

- центр малоінвазивної хірургії та гінекології; 

- центр ендоскопічної урології; 

- міський центр нейро-дегенеративних захворювань ока;  

- навчально-лікувальний стоматологічний центр «Університетська клініка»; 

- медичний консультативний центр БДМУ. 

Показники діяльності зазначених центрів наведені у додатку 15. 

 
ВИХОВНА РОБОТА  
В університеті проведено понад 64 заходи з метою формування національної 

свідомості, почуття патріотизму та набуття знань з основних здобутків національної та 

світової культури, зокрема: Дня Соборності України, Дня Конституції України, Дня 

незалежності, Днів пам’яті та примирення та з нагоди Перемоги над нацизмом, Днів 

української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, проведення 

Шевченківського тижня, 77 річниці трагедії Бабиного Яру, Дня пам’яті жертв голодомору і 

політичних репресій в Україні тощо. Нові для України державні свята активно 

популяризують куратори студентських груп: до Дня захисника України та Дня козацтва,  

Дня Гідності та Свободи, День вшанування Героїв Небесної Сотні тощо. 

Проведено ІІI Міжнародну науково-практичну конференцію студентів та молодих 

учених «Академічна доброчесність студента як чинник формування громадянського 

суспільства» (1-2 березня). Учасниками конференції були понад 523 студенти з 24 
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медичних та гуманітарних вишів, зокрема: студенти-представники навчальних закладів з 

Німеччини, Австрії, Молдови, Румунії, Польщі та Болгарії.  

 

Рис. 25. ІІI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих 

учених «Академічна доброчесність студента як чинник формування громадянського 

суспільства» (1-2 березня 2018 року) 

 

24-25 жовтня 2018 року студенти БДМУ долучилися до Проекту сприяння 

академічній доброчесності в Україні. Під час заходу було підписано меморандум про 

співпрацю між БДМУ та Американськими Радами з міжнародної освіти. Метою даного 

проекту є формування прийняття цінностей та важливості академічної доброчесності і 

посилення громадської підтримки академічної доброчесності в системі вищої освіти 

України. 

  

Рис. 26. Інтерактивний захід в рамках Проекту сприяння академічній 

доброчесності в Україні SAIUP (БДМУ, 24-25 жовтня 2018 року) 

 

Оновлено сайт Студентської ради - http://studrada.bsmu.edu.ua/ 

http://studrada.bsmu.edu.ua/
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Рис. 27. Сайт Студентської ради БДМУ (http://studrada.bsmu.edu.ua/) 
 

Волонтерство та благодійність – невід’ємні складові корпоративної культури 

Університету. 2018 рік традиційно був ознаменований великою кількістю волонтерських та 

благодійних проектів, в яких взяли участь студенти усіх структурних підрозділів (57). Уже 

традиційними є проведення культурно-мистецьких благодійних акцій за участю учасників 

студій палацу «Академічний», зокрема: 25 грудня відбулася казка за участі учасників 

народного аматорського студентського театру «Як забудько та Сонько Дідові Морозу 

допомагали» та новорічне дійство для діток співробітників та студентів БДМУ, а також для 

діток з малозабезпечених сімей. 

Також постійними стали благодійні акції, які проводять куратори і студенти до 

Великодня та Міжнародного дня захисту дітей. 
 

 
Рис. 28. Благодійні акції, проведені студентами БДМУ 
 

У Медико-психологічному центрі постійно надаються психологічні консультації та 

невідкладна психологічна допомога студентам і співробітникам за запитом (585, з них 52 

консультацій англійською мовою). Проведено навчально-терапевтичну групу з психодрами 

(36 сесій) та проведено 10 груп у напрямку «Тілесно-орієнтована терапія» та 10 груп з 

метою подолання конфліктної взаємодії у академічній групі. 

У БДМУ для студентів діють студії та клуби за творчими інтересами. Учасниками 

творчих студій палацу «Академічний» проведено понад 61 культурно-масових заходів. 

Упродовж 2018 року студенти-митці здобули такі відзнаки: у Міжнародних та 

Всеукраїнських мистецьких конкурсах – 2 Гран – Прі, шість – I місць, одне – II, в обласних 

дев’ять – I , сім – II, десять – III призових місць та одне III місце в міському конкурсі. 

Загальна кількість перемог – 42, з них Міжнародного та Всеукраїнського рівнів – 13. 

Студенти БДМУ здобули перемоги у: 

У Обласному фестивалі-конкурсі юнацької творчості «Чисті роси» серед закладів 

вищої освіти цілу низку нагород здобули студенти Буковинського державного медичного 

університету у різних жанрах: зокрема, дипломами І ступеня нагороджені Народний 

аматорський ансамбль пісні і танцю «Трембіта»; Ансамбль «Букмед»; Народний 

аматорський студентський театр, Роман Рак, Драпак Христина, Коваль Яна, Нестерак Ліна. 
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Рис. 29. Виступ Народного аматорського ансамблю пісні і танцю «Трембіта» з 

нагоди 55 річниці творчої діяльності (1 листопада 2018 р.) 

На ІХ Міжнародному вокально-хоровому конкурсі-фестивалі «Хай пісня скликає 

друзів» на високому рівні презентували програму у номінації «Естрадний сольний спів» 

Богдан Петрюк та Ірина Лутчак, у номінації «Народний сольний спів» Алан Джейкоб, які 

стали Дипломантами. Ольга Івасюк у номінації «Академічний сольний спів» стала 

Лауреатом II ступеня. Лауреатами I ступеня стали учасники хорової групи Народного 

аматорського ансамблю пісні і танцю «Трембіта» у номінації «Хоровий спів» та ансамбль 

«Букмед» у номінації «Ансамблі». 

28 квітня в Літньому театрі відбувся І Міжнародний фестиваль-конкурс народного 

танцю «BUKOVINA FOLK DANCE», де учасники хореографічної групи народного 

аматорського ансамблю пісні і танцю «Трембіта» здобули I місце та також Диплом у 

номінації «Кращий сценічний костюм». 

1 листопада в палаці «Академічний» відбулися урочистості з нагоди святкування 55-

річчя творчої діяльності Народного аматорського ансамблю пісні і танцю «Трембіта». 

Команда КВК БДМУ «Ідеальна команда» брала участь у телевізійній лізі КВК 

«КВКАКТУС-БИТВА ВУЗІВ» 15 лютого, 15 березня, 19 квітня, 17 травня (м. 

Хмельницький) набрала найбільшу кількість балів серед усіх учасників гри.  

Студенти університету брали участь у ІV Всеукраїнському конкурсі учнівської та 

студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвячений 

Лесі Українці (24-25 лютого та 17-18 березня  2018 року).   Перший етап – відбірковий – у 

місті Полтаві, а другий – фінальний гала-концерт та нагородження – у місті Чернівці.  

Диплом 1-го ступеню: у номінації «Декламація» – Марчук Олена (медичний факультет № 

1);  Сауляк Анна (медичний факультет № 1) у номінації «Малюнок».  
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Основні проблемні питання Шляхи їх вирішення 

Не затверджені стандарти вищої освіти 

підготовки здобувачів вищої освіти галузі 

знань 22 Охорона здоровя за 

спеціальностями 221 Стоматологія, 222 

Медицина, 223 Медсестринство, 225 

Медична психологія, 226 Фармація, 

промислова фармація 

Клопотати перед Науково-методичною 

радою сектору вищої освіти МОН України 

щодо прискорення процедури 

затвердження стандартів 

У контексті реформування охорони 

здоров’я України не визначено 

статус і місце співробітників клінічних 

кафедр вищих навчальних державних 

медичних закладів у проведенні 

лікувально-діагностичної та 

консультативної роботи в базових 

установах. 

Розробка відповідної постанови Кабінету 

Міністрів України і наказів МОЗ України. 

 

У контексті реформування охорони 

здоров’я України не визначено статус 

клінічної лікарні, на підставі якого 

підписувались угоди про співпрацю та 

безоплатного користування (позички) 

приміщень для потреби навчального 

процесу клінічних кафедр між ВМ(Ф)НЗ 

України і лікарнями, адже лікарні будуть 

реорганізовані з бюджетних установ на 

комунальні некомерційні підприємства 

(згідно Закону України від 06.04.2017р. № 

2002 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удос-

коналення законодавства з питань 

діяльності закладів охорони здоров’я») 

Розробка відповідної постанови Кабінету 

Міністрів України і наказів МОЗ України. 

 

Розширення участі у грантовому конкурсі 

проектних пропозицій у галузі медицини, 

стоматології, фармації 

Постійне моніторування відкритих 

грантових конкурсів, що відповідають 

напрямку діяльності (медицини, 

стоматології, фармації) та подальша участь 

у них науковців, докторантів, аспірантів. 

Збільшення фахової аудиторії та 

представництво результатів наукових 

здобутків співробітників університету. 

Представництво наукових форумів, що 

проводяться на базі університету в 

Українській науково-освітній 

телекомунікаційній мережі «URAN». 

Створення навчально-лікувального 

структурного підрозділу університету 

«Університетська клініка»  

1. Підготовка відповідних матеріалів щодо 

зміни цільового призначення будівлі з 

профілакторію на навчально-лікувальний 

підрозділ «Університетська клініка» 

2. Підготовка матеріалів щодо внесення 

змін в генеральний план забудови міста 

Чернівці з включенням університетської 

клініки в зоні її розташування 

3.Отримання висновку відповідності 

існуючих кімнат профілакторію до 



47 

 

санітарних нормам ДБН В.2.2-10-2001 

закладів охорони здоров’я 

4. Оголошення тендеру на проектування 

реконструкції будівлі 8А по вулиці 

Південно-Кільцевій м. Чернівці в 

навчально-лікувальний підрозділ 

«Університетська клініка» 

Підготовка до ліцензування лікарської 

кваліфікації в 2020-2024 роках. 

1. Мобілізація співробітників університету 

до переходу на безперервний професійний 

розвиток (семінари, тренінги, конференції)  

2. Проведення інформаційної кампанії про 

бали безперервного навчання та особисте 

професійне портфоліо для співробітників 

університету 

 

 

 

 

Ректор      Т.М. Бойчук 
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Додаток 1 

 

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців 

у Вищому державному навчальному закладі України  

«Буковинський державний медичний університет» 

 

І. Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським)  

та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти  

за переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 

№ 

з/п 

Шифр і 

назва 

галузі знань 

Код і 

найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 

Строк 

навчання 

(років) 

Ліцензований 

обсяг з 

урахуванням 

строків 

навчання 

Підготовка магістрів 

1 

22 

Охорона  

здоров’я 

221 Стоматологія 120 5 600 

2 
22 Охорона  

здоров’я 
222 Медицина 800 6 4800 

3 

22 

Охорона  

здоров’я 

225 Медична та 

психологічна реабілітація 
10 3* 30 

4 

22 

Охорона  

здоров’я 

225 Медична психологія 
300 

(на строк навчання) 
6 300 

5 

22 

Охорона  

здоров’я 

226 Фармація  

240 5 1200 

6 

22 

Охорона  

здоров’я 

226 Фармація, промислова 

фармація 

Підготовка докторів філософії 

1 
09 

Біологія 
091 Біологія 5 4 20 

2 

22 

Охорона  

здоров’я 

221 Стоматологія 5 4 20 

3 

22 

Охорона  

здоров’я 

222 Медицина 50 4 200 

4 

22 

Охорона  

здоров’я 

223 Медсестринство 5 4 20 

5 

22 

Охорона  

здоров’я 

228 Педіатрія 5 4 20 
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ІІ. Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів  

згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей  

відповідно до наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565  
Підготовка молодших спеціалістів 

1 

22 

Охорона  

здоров’я 

223 Медсестринство 90 3 270 

2 

22 

Охорона  

здоров’я 

226 Фармація 120 2 240 

Підготовка бакалаврів 

1 

22 

Охорона  

здоров’я 

223 Медсестринство 80 1 80 

2 

22 

Охорона  

здоров’я 

224 Технології медичної 

діагностики та лікування 
30 4 120 

3 

22 

Охорона  

здоров’я 

226 Фармація 50 4 200 

Підготовка магістрів 

1 

22 

Охорона  

здоров’я 

223 Медсестринство 10 2 20 

ІІІ. Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів 

(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839, 

від 13.12. 2006 р. № 1719, від 27.08. 2010 р. № 787) 

№ 

з/п 

Шифр і 

назва 

галузі знань 

Код і 

найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 

 

Строк 

навчання 

(років) 

Ліцензований 

обсяг з 

урахуванням 

строків 

навчання 
денна 

форма 
заочна 

форма 

Підготовка молодших спеціалістів 

1 
1201 

Медицина 

5.12010102 Сестринська 

справа 
25  1* 25 

Підготовка бакалаврів 

1 
1201 

Медицина 

6.120102 Лабораторна 

діагностика 
5  1* 5 

Підготовка спеціалістів 

1 
1201 

Медицина 

7.12010001 Лікувальна 

справа 
600  3* 1800 

2 
1201 

Медицина 
7.12010002 Педіатрія 60  3* 180 

3 
1201 

Медицина 
7.12010005 Стоматологія 100  2* 200 

4 
1201 

Медицина 
7.12020101 Фармація 90 90 2* 360 

Примітки: * - строк навчання вказаний з урахуванням завершення циклів підготовки за 

відповідними спеціальностями; 
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Додаток 2 

Факультети та кафедри Вищого державного навчального закладу України  

«Буковинський державний медичний університет» 

№ Факультет Кафедра 

1.  Медичний № 1 Акушерства і гінекології 

2.  Внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 

3.  Педіатрії, неонатології та перинатальної медицини 

4.  Медицини катастроф та військової медицини 

5.  Психології та філософії 

6.  Фтизіатрії та пульмонології 

7.  Хірургії № 2 

8.  Медичний № 2 Акушерства, гінекології та перинатології 

9.  Анатомії людини ім. М.Г.Туркевича 

10.  Внутрішньої медицини та інфекційних хвороб  

11.  Клінічної імунології, алергології та ендокринології 

12.  Офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського  

13.  Патологічної анатомії 

14.  Травматології, ортопедії та нейрохірургії  

15.  Хірургії № 1 

16.  Медичний № 3 Іноземних мов 

17.  Загальної хірургії 

18.  Педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

19.  Соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

20.  Судової медицини та медичного правознавства 

21.  Урології та нейрохірургії 

22.  Медичний № 4 Гігієни та екології 

23.  Догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

24.  Педіатрії та медичної генетики 

25.  Мікробіології та вірусології 

26.  Патологічної фізіології 

27.  Фармакології 

28.  Стоматологічний Анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії 

29.  Гістології, цитології та ембріології 

30.  Дитячої хірургії та отоларингології 

31.  Ортопедичної стоматології 

32.  Пропедевтики внутрішніх хвороб 

33.  Терапевтичної стоматології 

34.  Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

35.  Стоматології дитячого віку 

36.  Фармацевтичний Біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії 

37.  Біологічної фізики та медичної інформатики 

38.  Медичної біології та генетики  

39.  Медичної та фармацевтичної хімії 

40.  Суспільних наук та українознавства 

41.  Фармації 

42.  Фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії 

43.  Фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата 

44.  Навчально-

науковий інститут 

післядипломної 

освіти 

Анестезіології та реаніматології  

45.  Внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини 

46.  Дерматовенерології 

47.  Нервових хвороб, психіатрії та мед.психології ім. С.М.Савенка 

48.  Онкології та радіології 
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Додаток 3 

 

Засідання ректорату та вченої ради Вищого державного навчального закладу 

України «Буковинський державний медичний університет», на яких розглядалися 

питання організації освітнього процесу в 2018 році  

 

Засідання ректорату: 

- Про виконання Програми з виховної роботи в університеті (Протокол №2 від 

23.01.2018 р.).  

- Розгляд концепції створення симуляційного центру (протокол №3 від 13.02.2018 

р.). 

- Про міжнародну акредитацію освітніх програм (протокол № 5 від 13.03.2018 р.). 

- Про стан підготовки студентів до ЛІІ «Крок-1» та «Крок-2» (протокол №6 від 

27.03.2018 р.) . 

- Про профорієнтаційну роботу в університеті у 2018 році (Протокол №7 від 

10.04.2018 р.). 

- Про викладання навчальних дисциплін англійською мовою та сертифікацію 

викладачів з іноземної мови (протокол №8 від 24.04.2018 р.). 

- Про стан забезпечення бібліотеки університету навчальною літературою 

українською та англійською мовами (протокол №9 від 08.05.2018 р.). 

- Про підготовку до проведення навчальних та виробничих практик студентів  

(протокол №10 від 22.05.2018 р.). 

- Про роботу кураторів університету (протокол №12 від 23.06.2015 р.). 

- Про готовність кафедр. гуртожитків, навчальних корпусів до роботи у новому 

2018-2019 навчальному році (протокол №14 від 29.08.2018 р.). 

- Про якість підготовки іноземних студентів медичного факультету № 3 з 

англійською мовою навчання до здачі іспиту МСІ (протокол №19 від 13.11.2018 р.). 

- Звіт про результати поселення студентів, лікарів-інтернів,  клінічних ординаторів 

та інших суб’єктів  навчання у гуртожитки університету у 2018-2019 навчальному  році 

(протокол №20 від 27.11.2018 р). 

 

Засідання Вченої ради: 

- Про навчальну і наукову діяльність навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти (засідання Вченої ради від 22.03.2018 р.); 

- Про якість теоретичної і практичної підготовки студентів випускних курсів 

медичних, фармацевтичного, стоматологічного факультетів та коледжу університету 

(засідання Вченої ради від 26.04.2018 р.); 

- Про науково-педагогічну діяльність медичного факультету № 4 (засідання Вченої 

ради від 24.05.2018 р.); 

- Про стан заходів з підготовки та організації початку 2018-2019 навчального року 

в університеті (засідання Вченої ради від 24.05.2018 р.); 

- Про підсумки випускних іспитів 2017-2018 навчального року та розгляд плану 

заходів по усуненню недоліків, виявлених під час проведення випускних іспитів (засідання 

Вченої ради від 20.06.2018 р.); 

- Про роботу ЦМК у 2017-2018 н.р. та розгляд план її роботи на 2018-2019 

навчальний рік (засідання Вченої ради від 20.06.2018 р.); 

- Підсумки роботи університету у 2017-2018 навчальному році і завдання на 2018-2019 

навчальний рік  (засідання Вченої ради від 28.08.2018 р.); 

- Про готовність кафедр та служб до нового навчального року (засідання Вченої 

ради від 28.08.2018 р.); 
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- Клінічна підготовка студентів та опанування ними практичних навичок за 

підсумками виробничих і навчальних практик у 2017-2018 навчальному році та заходи 

щодо їх покращання (засідання Вченої ради від 27.09.2018 р.); 

- Про науково-педагогічну діяльність медичного факультету № 2 (засідання Вченої 

ради від 25.10.2018 р.); 

- Про науково-педагогічну діяльність медичного факультету № 1 (засідання Вченої 

ради від 22.11.2018 р.); 

- Про результати роботи навчально-наукової лабораторії (засідання Вченої ради від 

27.12.2018 р.). 
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Додаток 4 

 

Студенти Вищого державного навчального закладу України  

«Буковинський державний медичний університет», які стали переможцями  

II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017-2018 н.р. 

(згідно наказу МОН України  від 13.08.2018 № 902 «Про підсумки 

Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 навчального року») 

 

ПІБ Місце Дисципліна 

Гуліцький Богдан Ігорович 
І Оперативна хірургія та 

топографічна анатомія 

Шмідов Іван Валерійович  ІІ Хімія 

Ковальчук Анастасія Валеріївна ІІ Анатомія людини 

Ілащук Ольга Ігорівна ІІ Медична біологія 

Сивура Ольга Олегівна ІІ Латинська мова 

Батіг Ірина Вікторівна ІІІ Стоматологія 

Закрутько Анна Олександрівна ІІІ Онкологія 

Гладій Дмитро Степанович ІІІ Фізіологія 
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Додаток 5 

Результати прийому на навчання  

до Вищого державного навчального закладу України  

«Буковинський державний медичний університет» 

у 2018 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 206 23  343 572 

222 Медицина 2 магістр  50   50 

221 Стоматологія 1 магістр 2 21  28 51 

221 Стоматологія 2 магістр  7   7 

226 Фармація, 

промислова фармація 
1 магістр 2 109 21 1 133 

226 Фармація, 

промислова фармація 
2 магістр  8 81  89 

223 Медсестринство 1 магістр  2   2 

223 Медсестринство 1 бакалавр  30   30 

224 Технології медичної 

діагностики та лікування 
1 бакалавр  12   12 

223 Медсестринство  
(на базі ПЗСО) 

1 мол.спеціаліст  14   14 

223 Медсестринство  
(на базі БЗСО) 

1 мол.спеціаліст  14   14 

226 Фармація, 

промислова фармація  

(на базі ПЗСО) 
1 мол.спеціаліст  34    

226 Фармація, 
промислова фармація  

(на базі БЗСО) 
1 мол.спеціаліст  51    

РАЗОМ 210 375 115 372 1072 
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Додаток 6 

 

Перелік закордонних установам, з якими укладено угоди про 

двосторонню співпрацю в науково-освітній сфері у 2018 році 
 

 

1. Карагандинський державний медичний університет (Казахстан); 

2. Університет Гуманітас м. Сосновець (Польща); 

3. Вища школа медицини м. Сосновець (Польща); 

4. Університет медицини і фармації м. Хюе (В’єтнам); 

5. Заклад освіти «Гомельський державний медичний університет» 

(Республіка Білорусь); 

6. Університет Аристотеля в Салоніках (Греція); 

7. Університет медицини і фармації м. Крайова (Румунія); 

8. Науково-акушерська лабораторія Публічної медико-санітарної 

установи «Інститут матері та дитини» м. Кишинів (Республіка 

Молдова). 
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Додаток 7 
 

Заходи, які були реалізовані у 2018 році  

для розвитку міжнародного співробітництва Вищим державним навчальним 

закладом України «Буковинський державний медичний університет» 

 

1. Організовано візит офіційної делегації Університету м. Любек (Німеччина) до БДМУ з 

метою проведення відбору 4 студентів для проходження літнього стажування в 

Університетській клініці м. Любек в рамках білатеральної угоди про співпрацю. 

Забезпечено участь відібраних студентів в програмі обміну. Окрім того, організовано 

прийом 3 студентів партнерської установи в БДМУ у період з 10 по 29 березня 2018 р. 

для проходження короткотермінового стажування за  вищезгаданою програмою. 

2. В рамках участі в грантовому проекті Erasmus+ за напрямом KA107 з Університетом м. 

Фоджа (Італія) проведено конкурсний відбір та направлено до партнерської установи 

для проходження навчання терміном 5 місяців трьох студентів у 2 семестрі 2017-

2018н.р.  

3. В рамках участі в грантовому проекті Erasmus+ за напрямом KA107 з Університетом 

ім. Поля Сабат’є м. Тулуза (Франція) проведено конкурсний відбір та направлено до 

партнерської установи для проходження навчання терміном 4 місяці двох студентів та 

терміном 3 місяці одного аспіранта.   

4. Підготовлено та надіслано до участі в конкурсах грантових проектів програми 

Еразмус+ проектні заявки за напрямом КА1 з Університетом медицини і фармації м. 

Крайова, Румунія, та Університетом Аристотеля в Салоніках, Греція. 

5. Налагоджено контакти з організаторами та доведено до відома студентів інформацію 

про можливість участі у міжнародних наукових конференціях, симпозіумах та 

конгресах. 

6. Підготовлено необхідну документацію в рамках спільної подачі проекту з Тбіліським 

державним медичним університетом для участі в конкурсі наукових проектів 

Національної Фундації Шота Руставелі. 

7. Оновлено інформацію про БДМУ в міжнародному каталозі освітніх установа «The 

Europa World of Learning 2018». 

8. Розроблено новий англомовний інформаційний буклет про Вищий державний 

навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» для 

іноземних абітурієнтів, які мають бажання здобувати вищу освіту в Україні.  

9. Організовано профорієнтаційну поїздку проректора з наукової роботи та міжнародних 

зв’язків, проф. Іващука О.І. до Єгипту, з метою забезпечення залучення іноземних 

громадян на навчання до університету.  

10. Опрацьовано вимоги до вступу на спеціальності медичного спрямування для громадян 

потенційних країн набору: Індія, Гана, Марокко, Зімбабве, Алжир, Ізраїль, Нігерія, 

ОАЕ, Пакистан та Бангладеш. 

11. З метою розширення географії набору іноземних студентів налагоджено контакти з 

новими посередницькими структурами, які проводили рекламно-агітаційну кампанію 

університету в Нігерії, Гані, Зімбабве, Туреччині, Алжирі, Єгипті, Катарі, Саудівській 

Аравії, Бахрейні та ОАЕ. 

12. Взято участь в робочій зустрічі з питань вступу та навчання іноземців та осіб без 

громадянства у ЗВО України у 2019/2020 н.р., організованій Міністерством освіти і 

науки України 14 грудня 2018 р. в м. Київ. 

13. Оновлено інформаційне наповнення англомовного веб-сайту, створеного для 

проведення рекламно-агітаційної кампанії Університету по залученню іноземних 

громадян на навчання. 
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Додаток 8 

 

Візити співробітників Вищого державного навчального закладу України  

«Буковинський державний медичний університет» до закордонних установ  

у 2018 році 

 

1. Делегація університету у складі доц. Геруша І.В., доц. Ходоровського В.М.,  

доц. Марусик У.І., доц. Кузняк Н.Б., доц. Годованець О.І., ас. Смандич В.С. та  

ас. Максиміва О.О. впродовж 22-23 січня 2018 р. перебувала з офіційним візитом у 

Державному університеті медицини та фармації ім. Н. Тестеміцану, м. Кишинів, 

Республіка Молдова, з метою обговорення співпраці між двома університетами у 

сфері обмінів студентів, проведення спільних наукових досліджень та видання 

спільних наукових публікацій, проведення спільних конференції та відкритих лекцій, 

партнерство в реалізації спільних освітніх та наукових проектів, вивчення досвіду 

впровадження симуляційних технологій навчання в медицині тощо. 

2. Делегація університету у складі проректора з науково-педагогічної роботи, 

доц. Геруша І.В., завідувача кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб,  

проф. Колоскової О.К., доцента кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Білоус Т.М. та асистента цієї ж кафедри Білик Г.А. в період з 13 по 16 травня 2018 р. 

відвідали Університету медицини та фармації Хюе, В’єтнам, де відбулося чергове 

робоче засідання у рамках грантового проекту TAME за програмою Еразмус+. 

3. Доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини здійснила візит до 

Державної вищої школи імені професора Станіслава Тарновського в Тарнобжегу, 

Польща, з метою ознайомлення з організацією роботи соціально-реабілітаційних 

центрів. 

4. Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, проф. Іващук О.І. 26 серпня 

2018 р. здійснив візит до Університету Фарос в м. Александрія в рамках проведення 

рекламної кампанії університету в Єгипті. 

5. Делегація університету у складі проректора з науково-педагогічної роботи, 

доц. Геруша І.В. та співробітників кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, 

а саме проф. Колоскової О.К., доц. Білоус Т.М. та ас. Білик Г.А. 23-26 вересня 2018 р. 

відвідали Університет Св. Георга м. Лондон, Великобританія, з метою участі в 

заключному засіданні по грантовому проекту TAME в рамках програми Еразмус+ 

КА2. 
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Додаток 9 

 
Прийом іноземних делегацій  

у Вищому державному навчальному закладі України  

«Буковинський державний медичний університет» у 2018 році 

 

1. 8-9 лютого 2018 р. університет приймав студентські спортивні команди з Державного 

університету медицини і фармації ім. Н. Тестеміцану, Республіка Молдова, в рамках 

організаціїІ Міжнародних відкритих спортивних ігор БДМУ. 

2. 22 березня 2018 р. університет приймав Надзвичайного і Повноважного Посла 

Республіки Індія в Україні пана Маноджа Кумара Бхарті у рамках його офіційного візиту 

в Чернівецьку область. Під час візиту Посла відбулася офіційна зустріч з ректором проф. 

Т.М. Бойчуком та зустріч із членами індійської спільноти медичного факультету № 3. 

Окрім того, пан Посол прочитав лекцію для студентів університету на тему «Індія та 

світ». 

3. 26-29 березня 2017 р. делегація Університету м. Любек, Німеччина, у складі завідувача 

анестезіологічним відділенням Університетської лікарні м. Любек проф. Карла-Фрідріха 

Клотца та лікаря-хірурга Григорія Лапшина відвідала Університет з метою проведення 

конкурсного відбору студентів для проходження літньої практики в Німеччині в рамках 

діючої білатеральної угоди про співробітництво. 

4. 4-6 квітня 2018 р. в рамках організації Міжнародного студентського конгресу BIMCO 

університет приймав проф. Луїзу Габунію, директора Центру науково-дослідницьких 

навиків Тбіліського державного медичного університету, Грузія, яка прочитала лекцію 

на тему: «Актуальні питання раціональної фармакотерапії і поліпрагмазії», та 

проф. Зульквівара Мірзу, президента Секції невідкладної медицини Медичного 

товариства Великобританії, який прочитав лекцію на тему: «Шок: визначення, причини 

та ведення пацієнтів з травматологічною патологією». 

5. 4-6 квітня 2018 р. троє студентів із Сілезійського медичного університету м. Катовіце, 

Польща відвідали університет з метою участі в Міжнародному студентському конгресі 

BIMCO. 

6. 24 травня 2018 р. проф. Арунас Валіуліс, віце-президента Європейської академії 

педіатрії, який опікується Україною та країнами СНД відвідав університет з метою 

обговорення впровадження Європейських стандартів у галузі педіатричної освіти та 

охорони здоров’я дітей. 

7. 24-25 травня 2018 р. університет приймав голову з питань досліджень та науки 

відділення радіаційної онкології клініки Chris O’Brien Lifehouse Наталю Суховерську, 

яка також займає посаду доцента кафедри медичної фізики в Сіднейському університеті, 

Австралія. 

8. 27 червня - 2 липня 2018 р. директор Інституту психосоматики м. Варшава, Польща, 

проф. Богдан Василевські відвідав університет в рамках участі в ХХІV науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання психотерапії та 

психології».  

9. 4 вересня 2018 р. Ольга Руе та Рамон Лопес, науковці з Нідерландів та Іспанії відповідно, 

відвідали університет з метою обговорення можливості спільної участі у європейському 

грантовому проекті. 

10. 13-14 вересня 2018 р. завідувач кафедри ендокринології Білоруського державного 

медичного університету проф. Мохорт Т.В. відвідав БДМУ в рамках участі у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Ендокринні та 

неврологічні захворювання: проблеми коморбідності». 

11. 11-12 жовтня 2018 р. університет приймав проф. Антоанету Олтяну, голову Товариства 

румунських славістів, а також проф. Штефана Пурича та доц. Васілє Демчука з 

Сучавського університету «Штефан чел Маре», які відвідали університет в рамках участі 
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в міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання суспільно-

гуманітарних наук та історії медицини». 

12. 18-19 жовтня 2018 р. головний лікар шпиталю м. Радауци Траяна Андронакі та делегація 

у складі двох осіб з лікарні м. Сірет, Румунія відвідали БДМУ в рамках участі у роботі 

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Превентивна медицина: реалії 

та перспектива». 
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Додаток 10 

 

Засідання ректорату та вченої ради  

Вищого державного навчального закладу України  

«Буковинський державний медичний університет»,  

на яких розглядалися питання одержання конкурентоспроможних наукових і 

науково-прикладних результатів в 2018 році  

 

Засідання ректорату: 

- Першочергові завдання по залученню іноземних громадян на навчання в університет 

(протокол № 6 від 27.03.2018 р.) 

- Про санітарно-просвітницьку роботу професорсько-викладацького складу університету 

серед населення Чернівецької області (протокол № 12 від 26.06.2018 р.) 

- Про хід виконання докторських дисертацій (протокол № 6 від 27.03.2018 р. та протокол 

№15 від 25.09.2018 р.) 

- Звіти НДР які фінансуються за кошти державного бюджету (протокол № 17 від 

23.10.2018 р.) 

- Про підвищення лікарської кваліфікації викладачами клінічних кафедр університету 

(протокол № 19 від 27.03.2018 р.) 

 

Засідання Вченої ради: 

- Підсумки лікувальної роботи клінічних кафедр університету за 2017 рік та заходи щодо 

її покращання у 2018 році. (протокол № 7 від 22.02.2018р.) 

- Про хід впровадження нових методів діагностики та лікування в практику охорони 

здоров’я (протокол № 7 від 22.02.2018р.) 

- Звіти керівників НДР, що фінансуються за кошти державного бюджету (протокол № 3 

від 25.10.2018 р.) 

- Звіт про результати виконання наукових досліджень за 2018 рік (протокол № 5 від 

27.12.2018 р.) 

- Звіт про результати роботи Центру клінічних досліджень (протокол № 5 від  

27.12.2018 р.) 

- Звіт про результати роботи навчально-наукової лабораторії (протокол № 5 від  

27.12.2018 р.) 
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Додаток 11 

 

Тендерні процедури на закупівлю товарів, робіт та послуг,  

які проведені тендерним комітетом БДМУ в 2018 році, грн 

 

№ Найменування закупівлі 
Очікувана 

вартість 
Факт 

  Комунальні послуги, в т.ч.: 13241231,67 9900671,07 

1 Природний газ (4 лоти) 8607717,26 5908096,84 

2 Розподіл газу та транспортування 768312,34 558281,87 

3 Електрична енергія  2538002,07 2109157,07 

4 Водопостачання  1327200 1325135,29 

5 Прання білизни 440000 320000,00 

6 Бензин 333000 295670,00 

7 
Послуги по встановленню якості підготовки 

студентів та інтернів у 2018 році 
578400,9 519788,04 

8 Стілець учнівський 211800 139788,00 

9 Столи та книжкові шафи 538750 270183,00 

10 Шафи та ліжка 1769050 1150643,00 

11 Котли 690000 634695,80 

12 Металопластикові вікна 2765000 2662860,00 

13 Фарби пентофталеві та водоемульсійні  216000 179980,00 

14 Симуляційні манекени 3260000 3215160,00 

15 Легковий автомобіль 599090 598900,00 

16 Одіяла та постільна білизна  1018000 849967,20 

17 
«Капітальний ремонт навчального корпусу за 

адресою вул. Руська, 87 м. Чернівці» 
10582135 10068884,40 

18 Навчальна література для бібліотеки 1102200 1026309,00 

19 Матрац ватний  350000 350000,00 

20 
Послуги щодо залучення іноземних громадян на 

навчання в університеті (Азія та Африка) 
5460000 3139560,00 

21 Стоматологічне обладнання 1374000 1347990,00 

  

Електрокардіограф 6/12 канальний HEACO 600G 

або еквівалент/ електрокардіограф трьох 

канальний HEACO 300G або еквівалент 

126000 118000,00 

22 Комп'ютери та ноутбуки 2081160 2080539,00 

23 

Шафа для одягу, шафа для одягу з антресоллю, 

тумбочка приліжкова, ліжко односпальне, ліжко 2-

х ярусне  

1186700 1080520,00 

24 

Стіл учнівський двохмісний з полицею, стіл 

однотумбовий, шафа книжкова, шафа книжкова з 

антресоллю 

441250 440911,00 

25 Медичні меблі - 22лоти 760960 664518,00 

РАЗОМ                                            49124727,57           41055537,51 
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Додаток 12 

 

 
Виконання кошторису загального фонду КПКВК 2301070  

за 2018 рік, грн 

Код Назва статей витрат Призначено Витрачено % викон 

2111 Заробітна плата 24 943 500,00 24 943 500,00 100 

2120 Нарахування на зарплату 5 461 700,00 5 461 700,00 100 

2210 
Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
5 031,00 5 031,00 100 

2230 Продукти харчування 404 100,00 404 100,00 100 

2720 Стипендії 10 921 429,00 10 921 429,00 100 

2730 Інші виплати  населенню 338 720,00 338 720,00 100 

Всього: 42 074 480,00 42 074 480,00 100 

 

 
Виконання кошторису загального фонду КПКВК 2301020  

за 2018 рік, грн 

Код Назва статей витрат Призначено Витрачено % викон 

2111 Заробітна плата 280 000,00 280 000,00 100 

2120 Нарахування на зарплату 60 000,00 60 000,00 100 

2800 Інші поточні видатки  1 900,00 1 890,00 99,5 

Всього: 341 900,00 341 890,00 100 

 

 
Виконання кошторису загального фонду КПКВК 2301080  

за 2018 рік, грн 

Код Назва статей витрат Призначено Витрачено % викон 

2111 Заробітна плата 173 916,00 32 950,50 18,9 

2120 Нарахування на зарплату 38 262,00 5 816,17 15,2 

2210 
Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
26 200,00 24 668,00 94,2 

2200 
Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали 
3 900,00 3 900,00 100 

2240 
Оплата послуг (крім 

комунальних) 
600,00 - - 

Всього: 242 878,00 67 334,67 27,7 
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Продовження додатку 12 

 
Виконання кошторису спеціального фонду КПКВК 2301070 

(плата за послуги) за 2018 рік, грн     

Код Назва статей витрат Призначено Витрачено 
(касові видатки) 

% 

2111 Заробітна плата 139 660 000,00 137 772 327,79 98,6 

2120 Нарахування на зарплату 30 691 000,00 30 403 909,74 99,1 

2200 Використання товарів і послуг 45 983 800,00 36 514 592,43 79,4 

2210 
Предмети, матеріали, обладнання 

та  інвентар 
12 722 800,00 11 929 038,38 93,8 

2240 
Оплата послуг (крім 

комунальних) 
15 726 000,00 12 462 977,12 79,3 

2250 Видатки на відрядження 600 000,00 497 506,83 82,9 

2270 
Оплата комунальних послуг, в 

т.ч.: 
16 930 000,00 11 623 520,10 68,7 

2271 Оплата теплопостачання 995 000,00 402 932,84 40,5 

2272 Оплата водопостачання 2 040 000,00 1 399 173,48 68,6 

2273 Оплата електроенергії 3 700 000,00 2 383 771,78 64,4 

2274 Оплата природного газу 10 195 000,00 7 437 642,00 73,0 

 

2282 

Окр. заходи по реалізації державних 

(рег.) про-грам, не віднесені до заходів 

розвитку 
5 000,00 1 550,00 

 

31,0 

2630 

Поточні трансферти урядам 

іноземних держав та міжна-

родним організаціям 

89 000,00 88 413,20 
 

99,3 

2730 Інші виплати населенню 10 000,00 9 800,00 98,0 

2800 Інші поточні видатки 432 000,00 183 633,79 42,5 

3110 Придбання обладнання 11 665 600,00 11 449 644,51 98,1 

3122 
Кап.будівництво (придбання) 

інших об’єктів 
27 181 047,00 26 987 047,00 99,3 

3131 Капремонт житлового фонду 8 450 000,00 7 547 704,56 89,3 

3132 Капремонт інших об’єктів 23 976 000,00 14 876 886,80 62,1 

3142 
Реконструкція та реставрація 

інших об’єктів 
400 000,00 82 320,00 20,6 

ВСЬОГО 283 249 447,00 265 916 279,82 92,2 

 
Виконання кошторису спеціального фонду  

(інші джерела власних надходжень) КПКВК 2301070 за 2018 рік, грн 

Код Назва статей витрат Призначено Витрачено 
(касові видатки) 

% 

2111 Заробітна плата 264 720,07 264 720,07 100 

2120 Нарахування на зарплату 58 238,41 58 238,41 100 

2210 
Предмети, матеріали, обладнання 

та  інвентар 
1 804 648,21 1 721 650,64 95,4 

2250 Видатки на відрядження 421 585,73 421 585,73 100 

2730 Інші виплати населенню 125 574,00 125 574,00 100 

3110 
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 
70 276,70 70 276,70 100 

Всього: 2 745 043,12 2 662 045,55 97,0 
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Продовження додатку 12 

 

Виконання кошторису спеціального фонду КПКВК 2301200 

за 2018 рік, грн  

Код Назва статей витрат Призначено Витрачено 
(касові видатки) 

% 

2111 Заробітна плата 230 000,00 141 763,96 61,6 

2120 Нарахування на зарплату 50 600,00 31 466,63 62,2 

2200 
Використання товарів і 

послуг 
69 400,00 35 778,28 51,6 

2210 
Предмети,матеріали обладнання   

та інвентар 
5 000,00 - - 

2220 
Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали 
15 000,00 14 778,28 98,5 

2240 
Оплата послуг (крім 

комунальних) 
4 400,00 - - 

2270 
Оплата комунальних послуг, 

в т.ч.: 
45 000,00 21 000,00 46,7 

2272 Оплата водопостачання 1 500,00 1 500,00 100 

2273 Оплата електроенергії 19 500,00 19 500,00 100 

2274 Оплата природного газу 24 000,00 - - 

ВСЬОГО 350 000,00 209 008,87 59,7 
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Додаток 13 

 

Зміни, які вносилися до кошторису університету упродовж 2018 року:  

 
- в зв’язку із збільшенням надходжень по спеціальному фонду на 90,9304 млн. 

грн. – довідки №8,9 від 21.03.18р., №15,16 від 06.04.18р., №21,22 від 03.05.18р., №23,24 від 

04.06.18р., №30,31 від 18.06.18р., №34,35 від 21.06.18р., №36,37 від 02.07.18р., №40,41 від 

02.07.18р., №42,43 від 06.07.18р., №44,45 від 16.07.18р., №46,47 від 24.07.18р., №50,51 від 

07.08.18р., №52,53 від 31.08.18р., №54,55 від 03.09.18р., №65,66 від 15.11.18р., №79,80 від 

18.12.18р.;  

- в зв’язку перерозподілом кошторису по спеціальному фонду – довідки №3 від 

01.03.18р., №10 від 26.03.18р., №25 від 14.06.18р., №64 від 12.11.18р.;  

- в зв’язку наданням додаткового фінансування по загальному фонду на 

стипендії в сумі 190,1 тис. грн., виплата випускникам в сумі 246,7 тис. грн. – довідки 

№69,70,71,72 від 21.11.18р, №73,74,75,76 від 21.11.18р.; 

- в зв’язку нестачею коштів на стипендію та соціальні виплати студентам-

сиротам по загальному фонду було проведено перерозподіл коштів – знято з оплати 

комунальних послуг – 58,5 тис. грн., з оплати послуг – 9,9 тис. грн., з нарахувань на 

заробітну плату – 25,9 тис. грн. та  добавлено на виплати сиротам + 94,3 тис. грн., на 

стипендію +12,3 тис. грн.. Зміни проведені по загальному фонду – довідки №1,2 від 

19.02.18р., №6,7 від 19.03.18р., №17,18 від 12.04.18р., №32,33 від 19.06.18р., №67,68 від 

20.11.18р.; 

- в зв’язку з надходженням коштів по спеціальному фонду для виплати іменної 

стипендії на 125,574 тис. грн. – довідки №11,12 від 27.03.18р., №28,29 від 18.06.18р., №58,59 

від 20.09.18р., №81,82 від 19.12.18р.; 

- в зв’язку з надходженням коштів по спеціальному фонду від благодійних 

внесків та грантів на 832,7 тис. грн. – довідки №4,5 від 19.03.18р., №13,14 від 30.03.18р., 

№19,20 від 23.04.18р., №26,27 від 15.06.17р., №48,49 від 02.08.18р., №56,57 від 13.09.18р., 

№60,61 від 08.10.18р., №62,63 від 18.10.18р., №77,78 від 04.12.18р., від розміщення на 

депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів 1786,7 тис. грн. – довідки №38,39 від 

02.07.18р. 
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Додаток 14 

 

Найбільш вагомі спортивні досягнення спортсменів БДМУ у 2018 році 

 
1. Барнацька Анастасія (медичний факультет №1) двічі стала бронзовим призером 

Кубку України з велоспорту (BMX-рейсінг), а також здобула срібло і бронзу Чемпіонату 

України з фокросу (велоспорт). 

2. Збірна університету з футзалу стала переможцем І Відкритих Міжнародних 

Спортивних Ігор Буковинського державного медичного університету 2018 року. 

3. Збірна університету з волейболу (чоловіки) стала переможцем І Відкритих 

Міжнародних Спортивних Ігор Буковинського державного медичного університету 2018 

року. 

4. Збірна університету з волейболу (жінки) здобула бронзу І Відкритих Міжнародних 

Спортивних Ігор Буковинського державного медичного університету 2018 року. 

5. Скоротіжук Назарій – (медичний факультет №2) – здобув бронзу на Чемпіонаті 

України з панкратіону.  
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Додаток 15 

 
Показники діяльності та оперативна активність  

Обласного Центру ендоурології та літотрипсії у 2018 році 
 

Показник 2017 рік 2018 рік 

Проліковано у відділенні урології ЛШМД 2897 2681 

Прооперовано хворих 1821 2032 

Проведено операцій 2152 2252 

Хірургічна активність 71,6% 75,8% 

Прооперовано в центрі 
1591  

(73,9% усіх опер.) 

1200  

(59,0% усіх опер.) 

Післяопераційна летальність 0,4% 0,3% 

П/о ускладнення 1,9% 1,9% 

Доопераційний ліжко-день 1,0 1,1 

Післяопераційний ліжко-день 6,5 6,3 

Дистанц. літотрипсій - - 

Контактна літотрипсія 397 358 

ТУР 961 504 

Контакт. цистолітотрипсія 69 31 

Резекція сечового міхура 225 199 

Оптична уретротомія 88 108 
 

Лапароскопічні оперативні втручання 
 

Операція 2017 рік 2018 рік 

Нефректомія - - 

Висічення кісти нирки 19 18 

Уретеролітотомія - - 

Адреналектомія - - 
 

 

Показники діяльності та оперативна активність  

Обласного центру ендоскопічної хірургії  в 2018 р. 

№ 

п/п 
Показник 2017 рік 2018 рік 

Нозологія 

1. З приводу жовчокам’яної хвороби холедохолітіазу 

ускладненого механічною жовтяницею 
96 103 

2. Новоутворення головки підшлункової залози 30 40 

3. Новоутворення жовчовивідних протоків 10 16 

4. Рестентування холедоха 15 18 

5. ЕПСТ при гострому міліарному панкреатиті 10 15 

 

 
Виконані оперативні втручання 

1. УРХПГ 136 168 

2. Ендоскопічна папілосфінктеротомія 103 107 

3. Супрапапілярна холедоходуоденостомія 21 29 

4. Ендобіліарне дренування 50 40 

5. Ендодренування головної панкреатичної протоки 4 16 

 ВСЬОГО 152 184 
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Показники діяльності  

Обласного центру пластичної реконструктивної та естетичної хірургії   

у 2018 році 

Показник 2016-2017 н.р. 2017-2018н.р. 

Проліковано у відділенні 2450 2348 

Проведено операцій 1350 1115 

Хірургічна активність 75,7%. 75% 

Післяопераційна летальність 0,002 %. 0,001 %. 

П/о ускладнення 1,1 % 0,7 % 

Доопераційний ліжко-день 1,06 1,01 

Післяопераційний ліжко-день 7,1 7,1 

 

 

Показники діяльності та оперативна активність  

Обласного центру гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету  

у 2018 році 

Курація 

хворих 

Діагностичні 

маніпуляції 

Малі хірургічні 

операції 

Хірургічні операції по 

складності 

І ІІ ІІІ 

1951 38 216 124 62 - 

 

 

Показники діяльності та оперативна активність  

Обласного центру термічних уражень та дермопластики у 2018 році 

Категорії 

хворих 

Курація 

хворих 

Діагнос- 

тичні 

маніпу 

ляції 

Хірургічні 

операції 

Хірургічні 

операції по 

складності 

І ІІ ІІІ 

Дорослі та діти з 

опіками, відморожен-

нями, ранами різних 

локалізацій 

109 81 

Загоєння поверхневих 

ран за допомогою 

вакуумної та 

ультразвукової санації 

31 5  

Дорослі та діти з 

опіками, відморожен-

нями, ранами різних 

локалізацій 

62 - 
Органозберігаючі 

операції на кінцівках 

43 

 

17 

 

3 

 

Хворі з келоїдними та 

гіпертрофічними 

рубцями, 

контрактурами, 

деформаціями мяких 

тканин будь яких 

локалізацій 

19 3 
Корекція келоїдних 

рубців 
15 2  

Пацієнти з дефектами 

мяких тканин 
28 - 

Операції з 

переміщенням 

повношарових клаптів 

18 11  

Пацієнти з дефектами 

мяких тканин 
115 - 

Дермопластика 

розщепленими 

шкірними клаптями 

104 9  
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Пацієнти з дефектами 

мяких тканин після 

перенесених термічних 

травм та інших 

пошкоджень 

64 9 Гостра некректомія 62 11  

 

 

 

Показники діяльності та оперативна активність  

Обласного центру травматології, ендопротезування, патології суглобів та хребта у 

2018 році 

№     Основні показники 2017 рік 2018 рік 

1. Користованих хворих  1795 1413,5 

2. Поступило  1778 1405 

3. Виписано 1808 1418 

4. Летальність 0,5 0,28 

5. % хірургічна активність 80,5 77,8 

6. Оперовано 1255 1103 

7. Операцій 1445 1142 

8. з них планових % 1008 (69,7%) 894 (78,2) 

9. %  сільських мешканців 54,89 53,31 

10. % післяопераційної летальності 0,32 0,3 

11. Ускладнення 0 0 

12. Доопераційний ліжкодень 2954 2278 

13. Середній доопераційний л/д 2,43 2,26 

14. П/операційний л/д 12493 8777 

15. Середній п/операційний л/д 10,3 8,7 

Оперативна діяльність за 2018 рік 

№ 

п/п 

Вид оперативного 

втручання 
Всього 

Ін
д
т
р

о
-
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і 
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Е
н
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о
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и
 

ц
ем

ен
т
г
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Е
н

д
о
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р
о
т
ез

и
 

б
ез

ц
ем

ен
т
н
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Ін
ш

і 
1 Остеосинтез стегна 180 43 96 20 4    17 

2 Остеосинтез гомілки 129 55  39 18    17 

3 Остеосинтез плеча 59 29  21 5    4 

4 Остеосинтез 

передпліччя 
75   52 6    17 

6 Інші остеосинтези 89   21     68 

8 Артродези, 

артропластика 
16         

9 Ендопротези 

кульшового с-бу 
130      113 17  

10 Ендопротези 

колінного с-бу 
14      12 2  

11 Ендопротези 

ліктьового с-бу 
1      1   
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12 Видалення 

конструкцій 
81 29 1 33     18 

13 Тендопластика 

Сухожильні шви 
30        30 

14 Інші операції 117        117 

15 ПХО ран 91        91 

16 Артроскопія, 

меніскектомія 

відновлення ПХЗ 

123        123 

17 Операції на хребті 7     1    

Всього 1142 156 97 186 33 1 126 19 524 

 

 

Показники діяльності  

Центру малоінвазивної  хірургії  та гінекології у 2018 році 

Показник 2017 рік 2018 рік 

Лапароскопічні холецистектомії з приводу хронічного 

калькульозного холециститу 
139 198 

Лапароскопічні холецистектомії з приводу гострого 

калькульозного холециститу 
300 327 

Лапароскопічні апендектомії 22 32 

Діагностичні лапароскопії 12 8 

Лапароскопічне видалення кіст печінки 3 5 

 

 

 

Показники діяльності  

Міського центру нейро-дегенеративних захворювань ока у 2018 році 
 

Розподіл захворювань згідно нозологіям Показник 

Захворювання повік 48 

Захворювання слизових 26 

Захворювання слізних органів 9 

Захворювання рогівки 27 

Захворювання кришталика 130 

Захворювання судинної оболонки 15 

Захворювання сітківки 460 

Захворювання на діабетичну ретинопатію 109 

Захворювання зорового нерва 72 

Новоутворення  17 

Глаукома  357 

Гіперметропія  7 

Міопія 130 

Астигматизм 2 

Косоокість  2 

Травма  1 

Інші захворювання 26 

Усього  1329 
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Оперативна діяльність центру 
 

Назва втручень (локалізація) Показник 

Факоемульсифікація катаракти 113 

Антиглаукомні  7 

Травма  1 

Слізні протоки  14 

Повіки  81 

Новоутворень  17 

Виправлення косооокості  2 

Інтравітреальне введення при діабетичній ретинопатії  28 

Інтравітреальне введення при віковій макулярній дегенерації  22 

Інтравітреальне введення при інших захворюваннях 8 

Субтенонове введення лікарських засобів 38 

Інші операційні втручання 27 

Хірургічна активність  23,1 

Мікрохірургічний рівень надання допомоги  97,6% (333 хворих) 

Усього  341 

 

 

Медичний консультативний центр БДМУ (mcc.bsmu.edu.ua) 

Медичний консультативний центр БДМУ – це якісно новий рівень доступу до 

висококваліфікованої медичної допомоги для населення Буковини та інших областей.  

МКЦ БДМУ відкриває абсолютний on-line доступ усім громадянам до реєстру 

професорського складу БДМУ. Ознайомившись із профілем лікаря, пацієнти можуть за 

допомогою інтернету записатись до нього на прийом. Водночас дана інформаційна система 

орієнтована на допомогу не лише пацієнтам, а й лікарям. Це велика база медичної 

документації, куди заведена класифікація медичних препаратів та міжнародна класифікація 

хвороб. 

Станом на 31.12.2018 року в консультативному центрі задіяні 226 консультантів (в 

т.ч. 99 англомовних) з числа провідних спеціалістів університету.  

У 2018 році проконсультовано пацієнтів – 7222,  проведено консультацій (в т.ч. 

повторних) – 8662. 

Кільк. консультацій 

проведених 

1-м консультантом  

за звітній період 

К-сть 

консультантів 

(всього) 

% 

К-сть 

консультацій за 

звітній період 

(всього) 

% 

більше 200 8 3,54 2873 33,17 

100 - 200 17 7,522 2240 25,86 

50 - 100 32 14,16 2389 27,58 

0 - 50 87 38,5 1160 13,39 

0 82 36,28 0 0 

 226  8662  
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Додаток 16 

Інформація щодо виконання університетом наказів та листів МОЗ України  

у 2018 році 

№ 

п/п 

Реквізити 

вхідного 

документу 

Зміст доручення 

Інформація щодо 

виконання 

(реквізити вихідного 

документу) 

1.  
Лист № 11.3-15/16-

235 від 

04.01.2018р. 

Подати звіти про виконання 

умов контракту у 2017 році 

Вих. № 01.12/1-51 від 

26.02.2018р. 

2.  
Лист № 102-

12/24/204 від 

04.01.2018р. 

Щодо фінансування у 2018 

році коледжу БДМУ 

Інформація прийнята до 

використання в роботі 

3.  
Лист № 08.2-

10/761 від 

11.01.2018р. 

Подати звіт про основні 

результати наукової та 

інноваційної діяльності у 

2017 році 

Вих. № 01.121-26 від 

26.01.2018р. 

4.  
Лист № 09-

05/36/1003 від 

15.01.2018 р. 

Щодо необхідності 

неухильного виконання 

вимог антикорупційного 

законодавства 

Вжито всіх заходів щодо 

виконання вимог 

антикорупційного 

законодавства 

5.  
Лист № 102-13/18-

1119 від 

16.01.2018р. 

Щодо встановлення 

надбавок, надання 

матеріальної допомоги та 

преміювання керівників 

закладів та установ у 2018р. 

Інформація прийнята до 

використання в роботі 

6.  
Лист № 13-

06/15/1278  від 

18.01.2018р. 

Про виконання наказу МОЗ 

України від 08.09.2015 

№582 «Про окремі питання 

організації внутрішнього 

аудиту» 

Вих. № 01.12/1-34 від 

31.01.2018 

7.  Лист № 12-06/14 

від 22.01.2018р. 

Дозвіл на перерахування 

залишку коштів, який 

утворився станом на 

01.01.18. по спецфонду 

КПКВ 2301120 на доходний 

рахунок спеціального фонду 

КПКВ 2301070 КЕКД 

25010100 

Даний документ поданий в 

ГУДКСУ в Чернівецькій 

області як підстава для 

здійснення перерахування 

залишку коштів. 

8.  
Лист № 10.4-

13/101/3035 від 

05.02.2018 р. 

Щодо розробки та подання 

державних інвестиційних 

проектів 

Вих. № № 01-12/1-46 від 

16.02.2018 р. 

9.  
Лист № 10.4-

13/109/3488 від 

09.02.2018 р. 

Щодо надання інформації 

щодо об’єктів державної 

власності, які тимчасово не 

використовуються в 

господарській діяльності та 

можуть розглядатися як 

потенційні об’єкти оренди 

Вих. № №01.12/1-73 від 

30.03.2018 р. 
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10.  Наказ № 280 від 

19.02.2018р. 

Тематичні плани НДР, що 

виконуватимуться у 2018 

році 

Вих. № 01.12/1-58 від 

12.03.2018р. 

11.  Наказ № 347 від 

27.02.2018р. 

Про призначення 

академічних стипендій 

Президента України за 1-2 

семестри 2017-2018 н.р. 

Виданий наказ по 

університету і проведені 

відповідні виплати. 

12.  Наказ № 349 від 

27.02.2018р. 

Про призначення іменних 

стипендій Верховної ради 

на 2017-2018 н.р. 

Виданий наказ по 

університету і проведені 

відповідні виплати. 

13.  
Лист № 102-

13/589/5627  

від 03.03.2018р. 

Інформація щодо 

проведеної у 2017 році 

виплати випускникам 

грошової адресної допомоги 

Вих. № 01.12/1-41 від 

12.02.2018 

14.  Лист № 13-06/6464  

від 14.03.2018р. 

Про надання інформації 

щодо ведення бази даних 

об’єктів внутрішнього 

аудиту МОЗ 

Вих. № 01.12/1-68 від 

26.03.2018 

15.  
Лист № 12-

06/73/6940 від 

19.03.2018р. 

Про упорядкування обліку 

державного майна 

Вих. № 01.12/1-72 від 

28.03.2018 

16.  
Лист № 192-07-

443/7105 від 

21.03.2018р. 

Щодо недопустимості 

використання програмних 

продуктів 

Інформація прийнята до 

уваги 

17.  
Лист № 10.4-

13/281/7788 від 

27.03.2018 р. 

Щодо доопрацювання 

державних інвестиційних 

проектів 

Вих.№ 01.12/1-81 від 

04.04.2018р. 

18.  
Лист № 12-

06/88/7916 від 

28.03.2018р. 

Надання роз’яснень щодо 

використання АС 

«Юридичні особи» 

Інформація прийнята до 

використання в роботі 

19.  Лист № 20-09-4/1 

від 30.03.2018 р. 

Щодо проведення перевірки 

та вжиття додаткових 

заходів щодо суворого 

дотримання правил 

пожежної безпеки та 

приведення їх у належний 

стан 

Вих.№ 01.12/1-96 від 

23.04.18 р. 

20.  
Лист № 3.41-

22/166-18/9823 

від 07.04.2018р. 

Про залучення кафедр 

університету до проведення 

безкоштовних обстежень в 

рамках Всеукраїнського Дня 

меланоми та проведення 

відповідних заходів 

Інформація щодо проведення 

заходів з нагоди 

«Всеукраїнського Дня 

меланоми» 

21.  Лист № 102-13/925 

від 07.04.2018р. 

Про надання інформації 

відповідно до листа 

Рахункової палати 

Інформація подана в повному 

об’ємі. 

22.  
Лист № 102-

13/1088/9810 від 

17.04.2018р. 

Про надання інформації 

щодо видатків в частині 

забезпечення студентів 

держзамовлення 

академічними стипендіями 

Вих. № 01.12/1-94 від 

18.04.2018 
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23.  
Лист № 21/79-

22/10-355 від 

23.04.2018 р. 

Щодо вжиття заходів та 

проведення роботи захисних 

споруд цивільного захисту 

Вих. № 21/79-м/10355 від 

23.04.2018 р. 

24.  
Лист №11.2-

10/10780 від 

26.04.2018 р. 

Про працевлаштування 

випускників 2018 року, які 

навчались за державним 

замовленням 

Вих. № 01.12/1-125 від 

30.05.2018 р. 

Наказ по університету  

№172-Адм від 15.05.2018 р. 

25.  
Лист №20-09/4-

8/1146 

від 07.05.2018 

Надання інформації щодо 

підготовки та проведення 

Дня охорони праці у 

закладах охорони здоров’я. 

Вих. № 01.12/1-153 від 

25.06.2018р. 

26.  
Лист № 22.01-

8/11872 від 

11.05.2018 р. 

Про надання пропозицій до 

проекту Методики 

розрахунку вартості 

розробки та проведення 

єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту 

Вих. №01.12/1-119 від 

16.05.2018 р. 

27.  

Лист № 14-

16/16176 від 

25.06.2018р.,  

наказ МОЗ 

України № 514 від 

13.05.2017р. 

Про надання інформації 

щодо позовної та 

претензійної роботи в 

БДМУ 

Вих. №01.12/1-83 від 

05.04.2018р. 

Вих. №01.12/1-168 від 

09.07.2018р. 

Вих. №01.12/1-252 від 

10.10.2018р. 

Вих. №01.12/1-05 від 

09.01.2019р. 

28.  
Лист № 10.4-

13/434/13-101 від 

25.05.2018 р. 

Щодо надання інформації 

по укладанню договорів 

оренди державного 

нерухомого майна та копії 

всіх діючих договорів 

оренди 

Вих. №01.12/1-129 від 

04.06.2018р. 

Вих. №01.12/1-164 від 

03.07.2018р. 

Вих. №01.12/1-244 від 

01.10.2018р. 

Вих. №01.12/1-345 від 

28.12.2018р. 

29.  
Лист № 20-09-

4/30/13350 від 

29.05.2018 р. 

Про застосування заходів 

щодо виявлення файлів 

шкідливого програмного 

забезпечення 

Вих. № 01.12/1-132 від 

06.06.2018 р. 

30.  № 7.03/14246 

від 07.06.2018р. 

Про можливе надання 

технічної допомоги Україні 

японською стороною 

Вих. № 01.12/1-152 

від 25.06.2018р. 

«Потреба клін.кафедр за 

зазначеними напрямами, у 

дорого - вартісному 

обладнанні» 

31.  
Лист № 10.4-

13/490/14979 від 

14.06.2018 р. 

Щодо надання інформації 

по об’єктах незавершеного 

будівництва, які 

фінансуються за рахунок 

коштів державного бюджету 

Вих. № 01.12/1-146 від 

21.06.2018 р. 

32.  
Лист № 22.1/08.1-

30/15276 від 

18.06.2018 р. 

Інформаційний лист про 

застосування заходів щодо 

виконання вимог частини 

Враховано в роботі 
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четвертої статті 10 Закону 

України «Про вищу освіту» 

33.  
Лист № 13-

06/122/15358 від 

19.06.2018р. 

Про надання інформації про 

запровадження системи 

внутрішнього контролю 

Вих. № 01.12/1-155 від 

22.06.2018 р. 

34.  
Лист № 113-

15/1497-16580 від 

02.07.2018р. 

Про надання зауважень та 

рекомендацій 

Вих. № 01.12/1-181 від 

19.07.2018р. 

35.  
Лист № 12-

06/202/17149 від 

06.07.2018 р. 

Щодо державної реєстрації 

на право власності 

нерухомого майна,яке 

знаходиться в оперативному 

управлінні 

Вих. № 01.12/1-190 від 

30.07.2018 р. 

36.  
Лист № 

07.1.02/17095 від 

06.07.2018 р. 

Щодо можливості 

забезпечити реалізацію 

навчально-тренувальної 

програми з домедичної 

допомоги 

Вих. № 01.12/1-189 від 

30.07.2018 р. 

37.  
Лист № 103-

13/1893/17629 від 

12.07.2018р. 

Інформація щодо видатків 

університету за 2017-2018 

роки 

Вих. № 01.12/1-179 від 

16.07.2018 

38.  Лист № 7.07/15797 

від 21.07.2018р. 

Надати звіти про лікувальну 

роботу, що стосується 

виконання бюджетних 

програм у 2015-2017 рр. 

Вих. № 01.12/1-160 

від 03.07.2018р. 

«Про виконання бюджетної 

програми за КПКВК 

2301200» 

39.  
Лист № 102-

13/1992/19453 від 

25.07.2018р. 

Інформація щодо прийняття 

рішень про зменшення 

бюджетних асигнувань у 

2017 році. 

Вих. № 01.12/1-186 від 

27.07.2018 

40.  
Лист № 09-

08/557/19695 

від 26.07.2018р. 

Щодо проведення перевірки 

щодо неправомірних дій 

Вих. № 01.12/1-210 

від 29.08.2018р. 

«Про результати розгляду та 

проведення перевірки в 

межах компетентності» 

41.  
Лист № 22.1/08.2-

10/19835 від 

27.07.2018р. 

Надати інформацію щодо 

результативних показників 

на 2019-2021р. 

Вих. № 01.12/1-188 від 

30.07.2018р. 

42.  Наказ № 417 від 

30.07.2018 р. 

Про державне замовлення 

на підготовку фахівців, 

науково-педагогічних 

кадрів, підвищення 

кваліфікації лікарів та 

провізорів у 2018 році 

Взято до виконання 

43.  
Лист № 20-

12/112/21518 від 

15.08.2018 р. 

Про надання інформації 

щодо стану інформаційних 

систем 

Вих. № 01.12/1-228 від 

07.09.2018 р. 

44.  

Лист № 221/08.1-

35/17/1140ЗПІ-

18/23291 від 

05.09.2018 р. 

Запит на отримання 

публічної інформації 

Вих. № 01.12/1-227 від 

11.09.2018 р. 
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45.  
Лист № 

07.1.05/23289 

від 05.09.2018р. 

Щодо формування та 

адміністрування переліку 

інструкторів з надання до 

госпітальної допомоги та 

надання першої допомоги 

Вих. № 01.12/1-222 

від 06.09.2018р. 

«Інформація про 

інструкторів з надання 

першої медичної допомоги» 

46.  
Лист № 

07.1.03/23297 

від 05.09.2018р. 

Про надання інформації з 

пропозиціями для 

доповнення переліку джерел 

клінічних настанов 

Вих. № 01.12/1-242 

від 26.09.2018р. 

«Узагальнені пропозиції 

клінічних кафедр для 

доповнення джерел клінічних 

настанов» 

47.  
Лист № 

07.1.03/23298 

від 05.09.2018р. 

Надати інформацію щодо 

норм постачання сил 

безпеки та оборони 

лікарськими засобами, 

матеріальними резервами… 

Вих. № 01.12/1-245 

від 02.10.2018р. 

«Інформація з пропозиціями 

для доповнення переліку 

лікарських засобів 

матеріальних резервів» 

48.  Наказ № 1647 від 

11.09.2018 р. 

Про затвердження Графіка 

проведення Єдиного 

державного 

кваліфікаційного іспиту для 

здобувачів ступеня вищої 

освіти магістр та тестових 

екзаменів ліцензійних 

інтегрованих іспитів для 

здобувачів освітньо-

кваліфікаційного рівня 

спеціаліст, бакалавр та 

молодший спеціаліст галузі 

знань «22 Охорона 

здоров’я» у 2019 році 

Взято до виконання 

49.  
Лист № 10.4-

13/727/24455 від 

17.09.2018 р. 

Стосовно надання 

пропозицій до Плану 

заходів з модернізації 

освітлювальних систему 

приміщеннях, що 

обліковуються на балансі 

МОЗ України 

Вих. № 01.12/1-239 від 

20.09.2018 р. 

50.  б/н від 18.09.2018р. 

терміново до 14.00 

Надати пропозиції до 

проекту Закону про 

внесення змін до основ 

Законодавства України про 

охорону здоров’я 

Вих. № 01.12/1-237 

від 19.09.2018р. 

«Ухвала та пропозиції до 

проекту Закону…» 

51.  
Лист № 11.2-

10/25153 від 

24.09.2018 р. 

Про надання інформації 

стосовно доїзду до місць 

працевлаштування та 

проходження інтернатури 

випускників університету, 

які навчалися за державним 

замовленням 

Вих. № 01.12/1-257 від 

11.10.2018 р. 
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52.  
Лист № 11.2-

10/25154 від 

24.09.2018 р. 

Про надання інформації 

стосовно доїзду до місць 

працевлаштування та 

проходження інтернатури 

відповідно до зразка 

№01.12/1-258  

від 11.10.2018 р. 

53.  
Лист № 11.2-

10/25155 від 

24.09.2018 р. 

Про надання інформації 

щодо контингенту 

випускників 2019 року 

Вих. № 01.12/1-269 від 

22.10.2018 р. 

54.  
Лист № 12-

06/369/26047 від 

02.10.2018 р. 

Щодо надання відомостей 

про нерухоме майно щодо 

якого проведено державну 

реєстрацію 

Вих. № 01.12/1-256  

від 11.10.2018 р. 

55.  
Лист № 

01.9/200/26037 від 

02.10.2018 р. 

Щодо навчально-

методичних документів 

закладів вищої освіти 

Відповідь надіслана на 

електронну скриньку, 

зазначену в листі 

56.  Лист № 12-06/371 

від 04.10.2018р. 

Про перелік показників до 

форм бюджетної звітності. 

Інформація подана в повному 

об’ємі. 

Для врахування в роботі 

57.  Лист № 12-06/375 

від 08.10.2018р. 

Про складання бюджетної і 

фінансової звітності 

Звітність подана в повному 

об’ємі в електронному і 

паперовому варіанті 

58.  
Лист №22.1/08.1-

25/27293 від 

12.10.2018 

Розгляд звернення щодо 

відкритого листа Єврейської 

громади Чернівецької 

області. 

Вих. № 01.12/1-294 від 

19.11.2018р. 

59.  
Лист № 20-

12/178/27239 від 

12.10.2018 р. 

Щодо організації 

забезпечення 

протипожежної безпеки 

університету 

Вих. № 01.12/1-285 від 

12.11.2018р. 

60.  
Лист № 20-

12/194/28364 від 

25.10.2018 р. 

Щодо надання інформації 

про об’єкти БДМУ, які 

потребують забезпечення 

автономними джерелами 

живлення 

Вих. № 01.12/1-278 від 

29.10.2018 р. 

61.  
Лист № 221/08.1-

30/29118 від 

02.11.2018 р. 

Про відбір пілотних 

закладів в україно-

швейцарському проекті 

«Реформа медичної освіти в 

Україні» 

Вих. № 01.12/1-1729 від 

08.11.2018 р. 

62.  
Лист № 22.1/08.1-

30/29503 

від 06.11.2018р. 

Взяти участь в опрацюванні 

нової редакції Положення з 

урахуванням вимог 

законодавства України 

Вих. № 01.12/1-290 

від 14.11.2018р. 

«Пропозиції БДМУ до нової 

редакції Положення про 

клінічний лікувально-

профілактичний заклад» 

63.  Лист №80 від 

08.11.2018 

Надання інформації про 

використання бренда 

UkraineNOW. 

Вих. №01.12/1-293 від 

15.11.2018р. 

Вих. №01.12/1-308 від 

12.11.2018р. 

Вих. №01.12/1-318 від 

30.11.2018р. 



78 

 

Вих. №01.12/1-324 від 

06.12.2018р. 

Вих. №01.12/1-331 від 

12.12.2018р. 

Вих. №01.12/1-239 від 

21.12.2018р. 

64.  Наказ № 2073 від 

13.11.2018р. 

Про планування наукової 

тематики на 2019 рік 

Вих. № 01.12/1-3226 від 

10.12.2018р. 

65.  
Лист № 20-

12/220/30273 від 

14.11.2018 р. 

Щодо дотримання вимог 

постанови Кабінету 

Міністрів України з 

використання доменних 

імен державними органами 

в українському сегменті 

Інтернету 

Вих. № 01.12/1-314 від 

29.11.2018 р. 

66.  Доручення №83 

від 19.11.2018 р. 

Про надання інформації 

щодо автоматизованих 

систем 

Вих. № 01.12/1-306 від 

22.11.2018 р. 

67.  
Лист № 10.4-

13/947/31107 від 

22.11.2018р. 

Про об’єкти державної 

власності, які тимчасово не 

використовуються в 

господарській діяльності 

БДМУ та можуть бути 

об’єктами оренди. 

Вих. №01.12/1-73 від 

30.03.2018р. 

Вих. №01.12/1-159 від 

03.07.2018р. 

Вих. №01.12/1-246 від 

02.10.2018р. 

Вих. №01.12/1-01 від 

03.01.2019р. 

68.  
Лист № 12-

06/435/31518 від 

27.11.2018 р. 

Щодо проведення 

державної реєстрації 

Вих. № 01.12/1-334 від 

19.12.2018 р. 

69.  
Лист № 10.4-

13/984/31758 від 

29.11.2018 р. 

Щодо розроблення 

державних інвестиційних 

проектів 

Вих. № 01.12/1-325 від 

10.12.2018 р. 

70.  Лист № 111-01/366 

від 13.12.2018р. 

Про подання звіту № 3-

наука за 2018 рік 

Вих.№ 01.12/1-40 від 

13.02.2019р. 
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