
Засідання Вченої ради університету відбудеться 

28 грудня 2017 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу 

 

Порядок денний: 
 

1. Про підготовку лікарів для зарубіжних країн у ВНМУ ім. М.І. Пирогова в 
контексті розвитку міжнародного співробітництва: поточні та перспективні 
завдання. 

Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних 
зв’язків ) д.мед.н. С.В. Заїка  

 

2. Про досягнення та перспективи діяльності науково-дослідних лабораторій 
ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 

Доповідачі: – завідувач навчально–наукової, клініко–діагностичної 
(патоморфологічної) лабораторії проф. А.О. Гаврилюк; 

– завідувач  навчально-наукової лабораторії полімеразно 
ланцюгової реакції  Г.П. Людкевич; 

– завідувач навчально-науково-дослідної лабораторії з 
доклінічної оцінки лікарських засобів та біологічно-

активних сполук «Фармадар» проф. О.А. Ходаківський.  
 

3. Представлення викладачів до присвоєння вченого звання професора та доцента. 
Інформ. – учений секретар університету доц. О.А. Серебреннікова 

 

4. Р і з н е. 
 



Засідання Вченої ради університету відбудеться 

30 листопада 2017 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу 

 

Порядок денний: 
 

1. Про аналіз роботи опорних кафедр із якісного забезпечення дисциплін 
додипломної підготовки фахівців. 

Доповідач – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи,  
проф. Ю.Й. Гумінський 

 

2. Про аналіз діяльності спеціалізованих рад та шляхи удосконалення 
атестаційної роботи у Вінницькому національному медичному університеті ім. 
М.І. Пирогова. 

Доповідач – проректор з наукової роботи, проф. О.В. Власенко 

 

3. Про підготовку об’єктів університету до роботи в осінньо-зимовий період 
2017/18 н.р. 

Доповідач – проректор з АГЧ О.І. Власов 

 

4. Представлення викладачів до присвоєння вченого звання професора та доцента. 
Інформ. – учений секретар університету доц. О.А. Серебреннікова 

 

5. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з 
об’явою в газеті «Вінниччина» від 25 жовтня 2017 р. 

Інформ. – учений секретар університету доц. О.А. Серебреннікова  
 

6. Затвердження теми і плану докторської дисертації доцента кафедри хірургічної 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії Поліщука Сергія Степановича 
«Експериментально-клінічне обґрунтування комплексного лікування хворих з 
травмами щелепно-лицевої ділянки на фоні патології гепатобіліарної системи».  

 Науковий консультант: д.мед.н., проф. С.М. Шувалов  
 Рецензенти: проф. В.І. Півторак проф. Л.В. Мороз, проф. В.Я. Скиба.  
 

7. Затвердження теми і плану докторської дисертації к.мед.н. Кондратюка 
Вячеслава Миколайовича «Мікробіологічна характеристика бойових поранень 
в сучасних умовах». 
 Науковий консультант: д.мед.н., проф. В.П. Ковальчук  
 Рецензенти: проф. О.Є. Каніковський, проф. С.Д. Хіміч,  

 проф. Л.В.Авдєєва.  

 

8. Р і з н е. 
 



Засідання Вченої ради університету відбудеться 

26 жовтня 2017 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу відбудеться 
засідання  

 

Порядок денний: 
 

1. Проблеми та перспективи клінічної роботи на кафедрах університету. 
Доповідач – проректор з науково - педагогічної (лікувальної) 

роботи проф. В.В. Погорілий 

 

2. Про післядипломну підготовку лікарів. Вдосконалення форм і методів 
організації післядипломної освіти у ВНМУ ім.. М.І. Пирогова серед лікарів-

інтернів стоматологів відповідно до останніх постанов уряду та 
директивних документів МОЗ України. 

Доповідач – декан ФПО проф. А.П. Григоренко 

 

3. Представлення викладачів до присвоєння вченого звання професора та 
доцента.  

Інформ. – учений секретар університету  
доц. О.А. Серебреннікова 

 

4. Про затвердження положень, що регламентують підготовку, організацію та 
проведення виборів ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 
  Інформ.: – голова організаційного комітету доц. В.П. Бобрук; 
    – заступник голови виборчої комісії  

проф. Л.В. Фоміна  
5. Р і з н е. 

 

 



Засідання Вченої ради університету відбудеться 

28 вересня 2017 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу  
 

Обов’язково запрошуються члени Вченої ради, завідувачі кафедрами, профорги 
кафедр та інших структурних підрозділів, представники студентського самоврядування, 
а також вільні від занять викладачі. 

 

З порядком денним: 
 

1. Про виконання колективного договору між адміністрацією та трудовим 
колективом Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова 
за 2016/17 навчальний рік. 

Доповідач – голова профспілкового комітету університету  
 доц. М.В. Матвійчук 

 
2. Організаційні питання. 
 



Засідання Вченої ради університету відбудеться 

25 травня 2017 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу 

З порядком денним: 
 

1. Про якість методичного забезпечення навчального процесу на кафедрах 
університету. 

Доповідач – проректор з науково-педагогічної (навчальної) 
    роботи проф. Ю.Й. Гумінський  

 

2. Про результати атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістра, доктора 
філософії, доктора наук та клінічних ординаторів за 2016/17 навчальний рік. 

Доповідач – завідувач відділом аспірантури, магістратури     та 
клінічної ординатури доц. О.П. Драчук  

 

3. Про обрання та переобрання професорсько-викладацького складу на вакантні 
посади згідно з об’явою в газеті «Вінниччина» від 21 квітня 2017 року. 

 Інформ. – учений секретар університету  
   доц. О.А. Серебреннікова  
 

4. Про представлення викладачів до присвоєння вченого звання професора та 
доцента. 

 Інформ. – учений секретар університету  
   доц. О.А. Серебреннікова  
 

5. Р і з н е. 

 



Засідання Вченої ради університету відбудеться 

20 квітня 2017 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу 

З порядком денним: 
 

1. Діяльність науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова: стан та перспективи. 

Доповідач – директор інституту проф. Шевчук В.І. 
 

2. Організація підготовки до державної підсумкової атестації в ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова та реалізація зауважень голів ДЕК у 2016 році. 

Доповідачі:   –  декан медичного факультету № 1  

 д.мед.н. Шевчук Ю.Г.; 
 – декан медичного факультету № 2  

 д.мед.н. Школьніков В.С.; 
 –  в.о. декана стоматологічного факультету  
 доц. Поліщук С.С.; 

– декан фармацевтичного факультету  
 доц. Бобрук В.П.; 
–  декан по роботі з іноземними студентами  

 доц. Федорченко О.В. 
 

3. Представлення викладачів до присвоєння вченого звання професора та доцента. 
 Інформ. – учений секретар університету  
   доц. Серебреннікова О.А. 

 

4. Затвердження теми і плану докторської дисертації доцента кафедри 
стоматології дитячого віку Дмітрієва Миколи Олександровича «Краніо-

одонтометричне обґрунтування корекції та профілактики деформацій 
зубощелепної системи».  

   Науковий консультант: д.мед.н., проф. Гунас І.В. 
Рецензенти: проф. Маєвський О.Є., д.мед.н. Шевчук Ю.Г., д.мед.н.,  

доц. Шінкарук-Диковицька М.М. 
 

5. Затвердження теми і плану докторської дисертації асистента кафедри хірургії 
ФПО Балицького Віталія Вікторовича «Сучасні технології у хірургічному 
лікуванні поєднаної патології анального каналу, прямої кишки та параректальної 
ділянки».  

   Науковий консультант: д.мед.н., проф. Захараш М.П. 
            Рецензенти: проф. Покидько М.І., проф. Шапринський В.О.,  

проф. Пойда О.І. 
 

6. Р і з н е. 

 



Засідання Вченої ради університету відбудеться 

30 березня 2017 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу 

З порядком денним: 
 

1. Післядипломне  навчання: перспективи, проблеми, шляхи вирішення. 
 Доповідач – проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи 

     проф. Погорілий В.В. 
 

2. Діяльність ради молодих вчених та студентського наукового товариства в 
ВНМУ ім. М.І. Пирогова в світлі закону про Вищу освіту: перспективи, проблеми, 
шляхи вирішення. 

 Доповідачі:  – голова ради молодих вчених Верба Н.А.; 

  – голова студентського наукового товариства Секрет Т.В. 
 

3. Обрання професорсько-викладацького складу згідно з об’явою в газеті 
«Вінниччина» від 22 лютого 2016 року. 

 Інформ. – учений секретар університету доц. Серебреннікова О.А. 
 

4. Представлення викладачів до присвоєння вченого звання професора та доцента. 
Інформ. – учений секретар університету доц. Серебреннікова О.А. 
 

5. Затвердження теми і плану докторської дисертації к.мед.н., асистента кафедри 
хірургії № 1 Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького 
Чемериса Ореста Мирославовича «Особливості перебігу, діагностики і 
лікування потерпілих з політравмою на тлі ожиріння».  

   Науковий консультант: д.мед.н., проф. Хіміч С.Д. 
            Рецензенти: проф. Каніковський О.Є., проф. Фіщенко В.О.,  

     проф. Шапринський В.О. 
 

6. Р і з н е. 

 

 



Засідання Вченої ради університету відбудеться 

23 лютого 2017 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу 

З порядком денним: 
 

1. Про хід підготовки лікарів-інтернів у ВНМУ ім. М.І. Пирогова: проблеми та 
шляхи їх вирішення. 

Доповідач    –   в. о. декана ФПО доц. Старинець Г.О. 
 

2. Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2016-2017 навчального року. 
Удосконалення системи керування якістю освітнього процесу в університеті. 

Доповідачі: – декан медичного факультету № 1 д.мед.н. Шевчук Ю.Г.; 
 – декан медичного факультету № 2 д.мед.н. Школьніков В.С.; 
 – декан стоматологічного факультету  

  доц. Постоловська Т.Т.; 
 – декан по роботі з іноземними студентами  

 доц. Федорченко О.В. 
 

3. Аналіз діяльності спеціалізованої ради К 05.600.05 за спеціальностями 
мікробіологія та медична біохімія. Шляхи удосконалення роботи спеціалізованої 
ради. 

Доповідач   – голова спеціалізованої вченої ради проф. Палій Г.К.  
 

4.  Про підтримку висунення підручника «Медицинская реабилитация» для 
студентів та лікарів, на здобуття Державної премії України в галузі науки і 
техніки за 2017 рік. 

Інформ.      – ректор університету, академік НАМН України, 
професор Мороз В.М. 

 

 

5. Р і з н е. 
 

 



Засідання Вченої ради університету відбудеться 

13 лютого 2017 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу  
З порядком денним: 

 

1. Присвоєння випускникам фармацевтичного факультету кваліфікації 
провізора. 

Доповідач – декан фармацевтичного факультету доц. Бобрук В.П. 
2. Р і з н  е. 

 



Засідання Вченої ради університету відбудеться 

26 січня 2017 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу 

З порядком денним: 
 

1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2016 рік. 
Доповідач – заступник ректора з економічних питань  

Настенко Г.Ф. 
 

2. Стан виконавчої дисципліни у ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 
Доповідач  – голова профкому доц. Матвійчук М.В. 

  
3. Обрання та переобрання професорсько-викладацького складу на вакантні 

посади згідно з об’явою в газеті «Вінниччина» від 23 грудня 2016 р. 
Інформ.     –    учений секретар університету  
                         доц. Серебреннікова О.А. 

4. Р і з н е. 
 


