
Навчання через дослідження 

 

ОНП містить основні чотири освітні компоненти, в межах яких 

відбувається здобуття загальних та спеціальних компетентностей здобувача. 

Цикл дисциплін, який забезпечує здобуття глибинних знань зі 

спеціальності, містить дисципліни вільного вибору, зокрема в ОНП 

представлені всі розділи стоматології, що цілком задовольняє наукові інтереси 

будь якого здобувачів, а також його професійну підготовку. Тематика наукових 

досліджень здобувачів співзвучна з науковими інтересами та стратегією ОНП, 

яка має на меті вирішення регіонально зумовлених проблем, та університету в 

цілому. 

Нормативна навчальна дисципліна «Англійська мова Upper Intermediate» 

має на меті сформувати мовленнєві компетентності, які забезпечують необхідну 

для науковця комунікативну самостійність та ефективність у сферах 

професійного, академічного та ситуативно-побутового спілкування в усній та 

письмовій формах. 

Розширенню наукового світогляду здобувачів сприяють такі освітні 

компоненти: етика і методологія наукового дослідження, презентація та 

впровадження результатів власного наукового дослідження, історія та 

філософія науки, основи теорії комунікації, риторика, психологія та педагогіка 

вищої школи, сучасні інформаційні технології, біостатистика. 

Цикл дисциплін, який забезпечує здобуття глибинних знань зі 

спеціальності «Стоматологія», представлений такими навчальними 

дисциплінами: терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, 

ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія та ортодонтія. Здобувач вищої 

освіти обирає дисципліну залежно від напрямку свого наукового дослідження 

та спеціалізації. 

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки охоплюють 12 

кредитів, що становить найбільший обсяг серед усіх циклів підготовки і 

забезпечує повноцінну підготовку здобувачів до дослідницької діяльності за 

спеціалізацією. 

Повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької 

діяльності за спеціальністю забезпечують наступні освітні компоненти ОНП: 

нормативна навчальна дисципліна «Психологія та педагогіка вищої школи», а 

також власне дисципліни, які дають глибинні знання зі спеціальності та мають 

у своєму навчальному плані викладацьку практику, яка відбувається в межах 

вивчення навчальної дисципліни. 

Найбільше навички організації та викладання навчальних занять за 

фахом здобуваються під час вивчення спеціальності. Уміння працювати в 

академічному середовищі, виконувати певні організаційні доручення, 

комунікація в професійній сфері теж забезпечуються роботою в межах кафедри, 

за якою прикріплений аспірант. 

На вивчення даних дисциплін ОНП відведено 15 кредитів, що є достатнім 

для оволодіння здобувачами викладацької компетентності. 

У БДМУ функціонує Школа молодого викладача. 

Теми наукових досліджень здобувачів вищої освіти плануються у рамках 



науково-дослідних робіт стоматологічних кафедр, що передбачає дотичність 

напрямів досліджень здобувачів і керівників. 

До числа пріоритетних напрямків вивчення стоматології в університеті 

належать: мультидисциплінарний підхід до діагностики, лікування та 

профілактики основних стоматологічних захворювань у мешканців Північної 

Буковини; вивчення коморбідності стоматологічної та соматичної патології у 

дітей та дорослих з концентрацією уваги на регіонально зумовлених 

захворюваннях щитоподібної залози; епідеміологічні дослідження щодо 

встановлення поширеності та інтенсивності ураження основними 

стоматологічними захворюваннями різних вікових груп дітей Буковини з метою 

розробки регіонально адаптованих програм профілактики. 

Матеріали наукових досліджень на етапі планування проходять 

обов’язковий детальний розгляд на засіданнях наукової комісій БДМУ і 

затверджуються вченою радою університету. 

Для проведення апробації результатів наукових досліджень  

університетом надаються наступні можливості: видаються 6 фахових науково-

практичних журналів (http://nauka.bsmu.edu.ua/?page_id=85) , які внесені до 

всеукраїнських та міжнародних баз даних наукової інформації, каталогів та 

систем пошуку. Структура статей, опублікованих в журналах, відповідає 

нормам міжнародних стандартів з включенням інформації щодо DOI; на базі 

університету щорічно проводиться чимало наукових та науково-практичних 

заходів здебільшого міжнародного рівня, у тому числі за напрямком 

«Стоматологія»; щорічно на базі БДМУ організовується найбільший в Україні 

Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених 

«BIMCO – Bukovinian International Medical Congress» (1580 учасників з 32 країн 

світу), з великою кількістю секцій, у тому числі стоматологічних 

(https://bim.co.ua/) .щорічно в університеті відбувається підсумкові наукові 

конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет», до яких долучаються здобувачі ступеня доктора філософії. 

У 2020 році відбулося 2 захисти із формуванням одноразових 

спеціалізованих вчених рад у БДМУ, у тому числі один з них за спеціальністю 

«Стоматологія». 

БДМУ входить до складу Великої Хартії університетів, Європейської 

асоціації університетів, Міжнародної асоціації університетів, Асоціації 

університетів Карпатського регіону, Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ), що дозволяє університету долучатися до міжнародної академічної 

спільноти. 

У рамках україно-швейцарського проекту «Реформа медичної освіти» у 

здобувачів ОНП була можливість відвідати «Осінню школу з медичної освіти» 

(м. Чернівці, БДМУ, 7-10 жовтня 2019 р.) та дізнатися про вектори реформи 

медичної освіти та її впровадження в іноземних партнерів проекту 

(Великобританія, Нідерланди, Швейцарія та ін.), а також особливості 

методологій викладання у вищій медичній освіті. 

БДМУ затверджено регіональним контактним пунктом рамкової 

програми ЄС «Горизонт 2020» за тематичним напрямом «Health, demographic 

change and wellbeing», який періодично проводить інформаційні дні щодо 
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можливостей участі у Рамковій Програмі ЄС «Горизонт 2020». У 2019 р. 

проведено інформаційний семінар щодо можливостей участі для молодих 

вчених у закордонних стажуваннях та стипендіальних фондах ЄС. 

У 2020 р. БДМУ є ініціатором 4 грантових проектів та партнером ще у 3 

проектах за напрямком Еразмус+ СВНЕ. 

У 2017 р. здобувач кафедри терапевтичної стоматології Іваніцька О.В. 

проходила стажування в провідних клініках Прибалтики: Республіканській 

клініці Каунаса (Литва), Східно-Таллінській Центральній Клініці (Естонія) за 

фахом «Стоматологія». 

Науковими керівниками здобувачів вищої освіти призначаються, як 

правило, доктори наук, професори, які є керівниками науково-дослідних робіт, 

що виконуються за планом БДМУ. 

За результатами виконання цих науково-дослідних робіт публікуються 

матеріали доповідей, статті, тези, оформлюються методичні рекомендації та 

здійснюються впровадження в практичну охорону здоров’я 

(http://nauka.bsmu.edu.ua/?page_id=64) . 

Нормативними документом БДМУ, що регулює питання дотримання 

академічної доброчесності є Кодекс академічної доброчесності Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет» (https://www.bsmu.edu.ua/wp-

ontent/uploads/2019/12/kodeks_academic_faith.pdf)  та Положення про 

запобігання та виявлення академічного плагіату 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/antiplagiat-1.pdf) . 

Друковані праці здобувачів вищої освіти, так само, як і всіх  

співробітників університету, перевіряються програмним забезпеченням на 

наявність плагіату та проходять експертну оцінку. 

Відповідно до Положення про Комісію з питань біомедичної етики 

Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет» (https://cutt.ly/ftECI2m)  наукові роботи здобувачів 

проходять оцінку на відповідність етичним нормам на етапі планування та 

апробації. 

Науково-лікувальний відділ з сектором інноваційного розвитку 

університету здійснює перевірки своєчасності складання, повноти і 

правильності ведення і збереження первинної документації щодо всіх 

запланованих наукових досліджень згідно Положення про порядок ведення 

первинної документації щодо наукових медико-біологічних досліджень у 

Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний 

медичний університет (https://cutt.ly/GtECJba) . 

Для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії пропонується 

ввести до ОНП навчальну дисципліну «Академічна доброчесність». 

У випадку виявлення порушення академічної доброчесності 

університетом передбачено притягнення особи до дисциплінарної 

відповідальності відповідно до законодавства. 

БДМУ постійно моніторує рішення Комітету з питань етики 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та доступну 

інформацію щодо дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої 

освіти третього (освітньо-наукового) рівня. 
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З метою врегулювання питань щодо дотримання академічної 

доброчесності здобувачами освіти і співробітниками БДМУ функціонує комісія 

з питань дотримання академічної доброчесності. 


