
Засідання Вченої ради університету відбудеться 
 

28 листопада 2019 року о 13:00 в актовій залі морфкорпусу відбудеться засідання 

Вченої ради університету з порядком денним: 

 

1. Сучасний погляд на післявузівську підготовку лікарів: проблеми та перспективи 

розвитку. 

Доповідач –  проректор з науково-педагогічної (лікувальної роботи) професор В.В. 

Погорілий 

 

2. Затвердження звітів НДР кафедр, що завершились у 2019 році і протоколів наукових тем, 

що переходять на 2020 рік. 

Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко 

 

3. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з об’явою в 

газеті «Вінниччина» від «25» жовтня 2019 року. 

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

 

4. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань. 

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

 

5. Про утворення спеціалізованих вчених рад ВНМУ ім. М.І. Пирогова з присудження 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» відповідно до Постанови 

КМУ від «06» березня 2019 року № 167 «Порядок проведення експерименту з присудження 

доктора філософії». 

Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко 
 

6. Різне. 
 



Засідання Вченої ради університету відбудеться 

 
 

31 жовтня 2019 року о 13:00 в актовій залі морфкорпусу відбудеться засідання 

Вченої ради університету з порядком денним: 

 

1. Про виконання колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за 2018/19 

навчальний рік. 

Доповідач – голова профкому співробітників доц. М.В. Матвійчук 

 

2. Проблеми та перспективи роботи Університетської клініки. 

 Доповідач – директор Університетської клініки проф. А.І. Семененко 

 

3. Звіт про роботу студентського самоврядування за перше півріччя і план діяльності 

на наступний період. 

Доповідач – голова студентського самоврядування О.Ю. Єфименко 

 

4. Підготовка об’єктів університету до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 

навчального року. 

Доповідач – проректор з АГЧ О.І. Власов 

 

5. Про призначення проведення попередньої експертизи та надання висновків про 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

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

 

6. Різне.  
 



Засідання Вченої ради університету відбудеться 

 
29 серпня 2019 р. о 12:00 в актовій залі морфкорпусу відбудуться збори 

трудового колективу ВНМУ ім. М.І. Пирогова  
 

На збори запрошуються члени Вченої ради, завідувачі кафедрами, співробітники 

кафедр, співробітники АГЧ, представники студентського самоврядування. 
 



26 червня 2019 р. о 15:00 в актовій залі морфкорпусу відбудеться засідання 

Вченої ради університету з порядком денним: 

 

1. Звіти голів державних екзаменаційних комісій медичних факультетів № 1 та № 

2, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. 

Доповідачі: – голова ДЕК медичного факультету № 1 (вітчизняні 

студенти), проф. Ю.М. Мостовой; 

–  голова ДЕК  медичного факультету № 2,  

проф. В.С. Конопліцький; 

– голова ДЕК стоматологічного факультету,  

проф. М.М. Шінкарук-Диковицька; 

– голова ДЕК фармацевтичного факультету,  

доц. О.В. Кривов’яз; 

– голова ДЕК медичного факультету № 1 (іноземні 

студенти), проф. С.Д. Хіміч  

 

2. Про присвоєння випускникам медичних факультетів № 1 та № 2, 

стоматологічного та фармацевтичного факультетів кваліфікації лікаря та 

провізора. 

 Доповідачі: – декан медичного факультету № 1, проф. Ю.Г. Шевчук; 

 – декан медичного факультету № 2, проф. В.С. Школьніков; 

– декан стоматологічного факультету, доц. С.С. Поліщук; 

– декан фармацевтичного факультету, доц. В.П. Бобрук; 

– декан по роботі з іноземними студентами,  

доц. О.В. Федорченко 

 

3. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з 

об’явою в газеті «Вінниччина» від 22 травня 2019 року. 

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

 

4. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань. 

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

 

5. Р і з н е. 

 
 



30 травня 2019 р. о 13:00 в актовій залі морфкорпусу відбудеться засідання 

Вченої ради університету з порядком денним: 

 

1. Результати атестації здобувачів наукових ступенів та клінічних ординаторів за 

2018/19 н.р. 

Доповідач – завідувач відділом аспірантури та докторантури 

доцент О.П. Драчук 

 

2. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з 

об’явою в газеті «Вінниччина» від 19 квітня 2019 року. 

Інформ. – учений секретар університету 

доцент О.А. Серебреннікова 

 

3. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань. 

Інформ. – учений секретар університету  

доцент О.А. Серебреннікова 

 

4. Р і з н е. 

 



25 квітня 2019 року о 13:00 в актовій залі морфкорпусу відбудеться засідання 

Вченої ради університету з порядком денним: 

 

1. Волонтерський рух університету як невід’ємна складова відновлення традицій 

благодійності в Україні. Досягнення та проблеми, що потребують вирішення. 

Доповідач – голова профкому студентів В.Л. Побережець 
 

2. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з 

об’явою в газеті «Вінниччина» від 22 березня 2019 року. 

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

 

3. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань. 

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

 

4. Р і з н е. 

 



04 квітня 2019 р. о 13:00 в актовій залі морфкорпусу відбудеться засідання 

Вченої ради університету з порядком денним: 

 

1. Нові підходи до організації медичної науки: від планування до публікації і 

захисту дисертацій. 

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

2. Про стан підготовки до проведення єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту (ЄДКІ).  

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

 

3. Бібліотека ВНМУ: створюємо простір комфорту. 

Доповідач – директор бібліотеки Н.М. Кравчук 
 

4. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з 

об’явою в газеті «Вінниччина» від 27 лютого 2019 року. 

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

5. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань. 

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

6. Різне. 
 

 



28 лютого 2019 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу відбудеться засідання 

Вченої ради університету з порядком денним: 

 

1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2018 рік. 

  Доповідач – заступник ректора з економічних питань Г.Ф. Настенко 

 

2. Про аналіз діяльності науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів за 

2018 рік та перспективи подальшої роботи. 

Доповідач – директор інституту проф. В.І. Шевчук 

 

3. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2018/19 навчального року та 

пропозиції щодо підвищення академічної успішності студентів. 

Доповідачі: – декан медичного факультету № 1 проф. Ю.Г. Шевчук; 

– декан медичного факультету № 2 проф. В.С. Школьніков; 

– декан стоматологічного факультету доц. С.С. Поліщук; 

– декан фармацевтичного факультету доц. В.П. Бобрук; 

– декан по роботі з іноземними студентами 

   доц. О.В. Федорченко 

 

4. Включення до складу авторського колективу претендента на здобуття 

Державної премії України у галузі науки і техніки 2019 року співробітника 

університету. 

Інформ. – голова вченої ради університету, академік НАМН України, 

проф. В.М. Мороз 

 

5. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з 

об’явою в газеті «Вінниччина» від 25 січня 2019 року. 

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

 

6. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань. 

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

 

7. Затвердження теми і плану докторської дисертації доцента кафедри медичної 

психології та психіатрії з курсом ПО Белова Олександра Олександровича 

«Клініко-патогенетичні та психосоціальні чинники патоморфозу розладів 

депресивного спектру (семіотика, рання діагностика, прогноз, реабілітація)». 

Науковий консультант: д.мед.н., проф. Н.Г. Пшук  

Рецензенти: проф. І.В. Лінський, проф. О.П. Венгер, проф. О.К. Напрєєнко.  

 

8. Р і з н е. 

 



31 січня 2019 р. о 13:00 в актовій залі морфкорпусу відбудеться засідання 

Вченої ради університету з порядком денним: 

 

1. Про перспективи розвитку міжнародної співпраці з наукової діяльності у 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 

Доповідач – завідувач відділом аспірантури, магістратури та 

клінічної ординатури  

доц. О.П. Драчук 
 

2. Про моніторинг якості впровадження сучасних навчально-методичних та 

інформаційних інновацій у процес підготовки здобувачів вищої освіти на 

кафедрах ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 

Доповідач – керівник групи моніторингу якості освіти доц. В.М. 

Дідич 

 

3. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з 

об’явою в газеті «Вінниччина» від 21 грудня 2018 року № 98. 

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

 

4. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань. 

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

 

5. Затвердження теми і плану докторської дисертації доцента кафедри медичної 

психології та психіатрії з курсом ПО Камінської Анни Олексіївни «Комплексна  

система медико-психологічного супроводу сімей, де проживають хворі з 

ендогенними психічними розладами». 

Науковий консультант: д.мед.н., проф. Н.Г. Пшук  

Рецензенти: проф. О.С. Чабан, проф. М.В. Маркова, проф. С.В. Римша.  

 

6. Різне. 

 


