
Навчання і викладання за освітньою програмою 

 

Для досягнення програмних результатів навчання використовуються форми та 

методи навчання, які регламентуються Положенням про організацію освітнього 

процесу у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський 

державний медичний університет» 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennya-pro-

organizacziyu-osvitnogo-proczesu-u-vdnzu-bukovinskij-derzhavnij-medichnij-

universitet.pdf)  .  

Дана ОНП передбачає очну (денну та вечірню) та заочну форми навчання. 

Основними методами навчання є лекція, практичне (семінарське) заняття, 

самостійна робота здобувача.  

Забезпечення наукової складової ОНП відбувається через індивідуальне 

наукове керівництво, підтримку і консультування науковим керівником. 

Кожна освітня компонента має свій підхід до вибору форм та методів для 

досягнення певних програмних результатів навчання, що вказано в робочих 

програмах навчальних дисциплін. 

Студентоцентричне навчання у процесі реалізації ОНП забезпечується за 

рахунок: 

- залучення здобувачів освіти до формування ОНП; 

- формування індивідуальної освітньої траекторії; 

- вибору напрямку наукового дослідження та наукового керівництва; 

- реалізації права на академічну мобільність. 

Методи навчання на ОНП дозволяють реалізувати принципи академічної 

свободи, оскільки передбачається їх варіативність, урахування свободи слова і 

творчості. 

Вивчення профільних дисциплін не фокусується лише на одній концепції, а дає 

можливість здобувачам вищої освіти обрати свій шлях навчання та формування 

поглядів на проблему. 

Щодо циклів, які формують загальні компетентності, науково-педагогічні 

представники нерідко звертаються до таких форм як дискусія і диспути з 

метою формування власного оригінального світогляду. 

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку 

та критеріїв оцінювання ОНП та окремих її компонентів є доступною на сайті 

університету протягом усього періоду навчання, починаючи зі вступної 

компанії. 

Додатково інформування щодо цих питань відбувається на установчих зборах 

протягом першого місяця навчання. 

Інформація щодо окремих освітніх компонентів детально надається на першому 

занятті з дисципліни, за необхідності, здобувачам вищої освіти проводиться 

інструкція щодо пошуку цієї та іншої необхідної під час навчання інформації на 

сайті БДМУ. 

Проведення наукового дослідження та одержання нових наукових даних є 

обов’язковою складовою цієї ОНП. Наукова робота здійснюється здобувачем 

протягом усього періоду навчання згідно індивідуального плану наукової 

роботи, найбільша кількість часу для неї відводиться на 4 році. 

У структурні БДМУ, є чимало підрозділів, де можуть виконуватися наукові 
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дослідження: навчально-наукова лабораторія БДМУ, Центр клінічних 

досліджень, міжкафедральних лабораторії (біохімічна, мікробіологічна, 

морфологічна, імунологічна), а також 17 кафедральних лабораторій, навчально-

лікувальний центр «Університетська клініка».  

Налагоджено співпрацю та укладено 47 угод з установами України та 20 

міжнародними організаціями, навчальними закладами та науково-дослідними 

установами: Німеччина, Швейцарія, Польща, Румунія, Республіка Молдова, 

США, Азербайджан, Грузія, Вірменія, Індія, Киргизька Республіка, Республіка 

Білорусь, Італія, Іспанія, Словацька Республіка, Республіка Казахстан, Литва, 

Франція, В‟єтнам, Греція. 

Здобувачі вищої освіти згідно з цими угодами мають можливість провадити 

наукові дослідження використовуючи таким чином своє право на академічну 

мобільність. 

Для прикладу, аспіранти кафедри стоматології дитячого віку Гринкевич 

Людмила та Романюк Дойніца проводять дослідження мікроелементного 

складу волосся дітей Буковини на базі Івано-Франківського національного 

медичного університету в межах угоди про співпрацю з цим вузом 

В університеті видається 6 фахових науково-практичних журналів  

(https://www.bsmu.edu.ua/nauka/fahovi-vidannya/) , де наукові матеріали 

друкуються українською, російською, румунською, французькою та 

англійською мовами. 

На базі БДМУ щороку проводиться чимало наукових та науково-практичних 

заходів, у тому числі найбільший в Україні конгрес студентів-медиків, молодих 

вчених та дослідників BIMCO (https://bim.co.ua/) . 

Працює електронний репозиторій БДМУ, який налічує більше ніж 14476 

електронних записів. Наразі є доступними для роботи такі бази даних та архіви: 

Web of Science, Scopus, EBSCO «MEDLINE with Full Text», видавництво  

Springer Nature, JohnWiley & Sons. 

Також в університеті функціонує Товариство молодих науковців та Школа 

молодого науковця, які покликані допомогати формуванню наукового 

світогляду молоді (https://www.bsmu.edu.ua/nauka/rada-molodih-vchenih/) . 

Оновлення змісту освітніх компонент ОНП відбувається шляхом перегляду та 

обговорення робочих програм навчальних дисциплін на засіданнях кафедри, 

засіданнях предметно-методичних комісій відповідного профілю. Відбувається 

це за вимогою часу, але не рідше ніж раз на два роки. Ініціаторами цього 

процесу можуть бути здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники, 

навчальний відділ, відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури, 

науковий відділ та гарант ОНП. 

На кафедрі іноземних мов для роботи з аспірантами підготовлено англо-

український словник-довідник «Essential Terminology in Medicin», який 

представляє дидактичні матеріали для опанування основною автентичною 

термінологією англійської фахової мови. Поряд з англійськими термінами та 

їхньою транскрипцією презентовані їх латинські еквіваленти, що вдосконалює 

термінологічну компетентність комунікантів і сприяє подальшому розвитку 

іншомовної фахово-спрямованої комунікації аспірантів та здобувачів. 

З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
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видано навчальні посібники з медичної інформатики та онлайн-ресурси, 

скеровані на оволодіння здобувачами термінологією сучасних інформаційних 

технологій; набуття навиків здійснення пошуку наукової інформації та 

інформації професійного спрямування, проведення обробки інформації, роботи 

з програмами для створення презентацій, визначення ознак плагіату з 

використанням сучасних інформаційних технологій.  

Велику увагу приділено статистичному аналізу результатів медичних 

досліджень з використанням прикладного програмного забезпечення. Таким 

чином оновлюється зміст навчальних дисциплін «Сучасні інформаційні 

технології», «Біостатистика».  

За останні три роки науковцями університету видано 102 монографії, у тому 

числі і по стоматології, які відображають результати наукових досліджень 

університету і можуть бути використані для оновлення змісту освітніх 

компонент, що забезпечують здобуття глибинних знань зі спеціальності 

(http://nauka.bsmu.edu.ua/?page_id=87) . 

Враховуючи рекомендації та роз’яснення МОН України, в ОНП планується 

введення навчальної дисципліни «Академічна доброчесність». 

Університетом здійснюється чимало заходів для розширення міжнародного 

співробітництва (https://www.bsmu.edu.ua/international/) . Одним із 

пріоритетних напрямків є співробітництво з міжнародними фондами і 

програмами, а саме: ERASMUS MUNDUS, TEMPUS, DAAD, Fulbright, Lions 

Club Austria. 

У рамках участі в грантовому проекті Erasmus+ за напрямом KA107 з 

Університетом Мхітара Гераци, м. Фоджа (Італія) 4 студентів БДМУ у 2016-

2017 н.р. перебували на навчанні в партнерській установі. У рамках програми 

академічної мобільності БДМУ вперше прийняв на навчання двох студентів та 

одного докторанта з Італії. У форматі академічної мобільності (обмін 

викладачами, аспірантами, студентами, проведення спільних проектів у сфері 

навчання та науки) угода з Вільнюським університетом, Литва. Подано 

проектні заявки на участь у конкурсах грантових програм з мобільності, з яких 

були ухвалені до фінансування: проект програми Еразмус+ за 

напрямом KA 1 з Університетом медицини і фармації м. Крайова, Румунія; 

Університетом Аристотеля м.Салоніки, Греція. Триває обмін викладачами, 

науковцями в рамках програм мобільності, спільні науково-дослідницькі 

проекти з Інститутом невідкладної медицини, Республіка Молдова. Укладено 

договір між БДМУ та Університетом Поля Сабатьє (м. Тулуза, Франція) про 

академічну мобільність аспірантів та науково-педагогічних працівників. 
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