16 червня 2022 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться засідання Вченої
ради університету з порядком денним:
1. Звіти голів державних екзаменаційних комісій медичних факультетів № 1 і №
2, стоматологічного, фармацевтичного та факультету підготовки іноземних
громадян.
Доповідачі: – голова Державної екзаменаційної комісії за спеціальностями: 222
«Медицина», 225 «Медична та психологічна реабілітація»
(вітчизняні студенти) професор Іванов В.П.;
– голова Державної екзаменаційної комісії факультету підготовки
іноземних громадян професор Жебель В.М.;
– голова Державної екзаменаційної комісії за спеціальністю 221
«Стоматологія» професор Шувалов С.М.;
– голова Державної екзаменаційної комісії за спеціальністю 226
«Фармація», (заочна форма) та 226 «Фармація, промислова
фармація» (денна форма) професор Волощук Н.І.
2. Присвоєння випускникам медичних факультетів № 1 та № 2,
стоматологічного та фармацевтичного факультетів кваліфікації лікаря та
провізора.
Доповідачі: – декан факультету медичного факультету № 1
професор Шевчук Ю.Г.;
– декан факультету медичного факультету № 2
професор Школьніков В.С.;
– декан факультету стоматологічного факультету
професор Поліщук С.С.;
– декан факультету фармацевтичного факультету
доцент Бобрук В.П.;
– декан факультету факультету підготовки іноземних громадян
доцент Довгань О.В.
3. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з
об’явою в газеті «Вінниччина» від «11» травня 2022 року.
Інформ. – учений секретар університету доцент Кондратюк А.І.
4. Про затвердження персонального складу разових спеціалізованих вчених рад
для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.
Доповідач – проректор закладу вищої освіти з наукової роботи
професор Власенко О.В.
5. Про затвердження вимог до оформлення дисертації на здобуття у ВНМУ
наукового ступеня доктора філософії.
Доповідач – проректор закладу вищої освіти з наукової роботи
професор Власенко О.В.
6. Про затвердження тем і планів дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора філософії.
7. Різне.

26 травня 2022 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться засідання Вченої
ради університету з порядком денним:
1. Про затвердження підсумків проведення річної атестації здобувачами вищої
освіти ступеня доктора філософії 1-5 років навчання.
Доповідач – проректор закладу вищої освіти з наукової роботи
професор Власенко Олег Володимирович
2. Робота студентського наукового товариства ВНМУ та ради молодих вчених –
досягнення та перспективи.
Доповідач – куратор студентського наукового товариства
професор Волощук Наталія Іванівна
3. Про затвердження Правил прийому у ВНМУ ім. М.І. Пирогова на 2022 рік зі
змінами відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у 2022 році з додатками.
Доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії
доцент Кордон Юлія Володимирівна
4. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з
наказом № 42 від «21» квітня 2022 року.
Інформ. – учений секретар університету
доцент Кондратюк Алла Іванівна
5. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань.
Інформ. – учений секретар університету
доцент Кондратюк Алла Іванівна
6. Про затвердження персонального складу разових спеціалізованих вчених рад
для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.
Доповідач – проректор закладу вищої освіти з наукової роботи
професор Власенко Олег Володимирович
7. Різне.

28 квітня 2022 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться
засідання Вченої ради університету з порядком денним:
1. «Наукова бібліотека ВНМУ – простір позитивних змін».
Доповідач – директор наукової бібліотеки Кравчук Н.М.
2. Звіт про роботу студентського самоврядування і перспективи діяльності на
наступний період.
Доповідач – голова студентського самоврядування Єфименко О.Ю.
3. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань.
Інформ. – учений секретар університету доц. Кондратюк А.І.
4. Про затвердження персонального складу разових спеціалізованих вчених рад
для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.
Доповідач – проректор з наукової роботи проф. Власенко О.В.
5. Різне.

31 березня 2022 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться
засідання Вченої ради університету з порядком денним:
1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2021 рік.
Доповідач – заступник ректора з економічних питань
Настенко Галина Францівна
2. Аналіз діяльності науково-дослідного інституту реабілітації осіб з
інвалідністю (навчально-науково-лікувального комплексу) ВНМУ ім. М.І.
Пирогова за 2021 рік та перспективи подальшої роботи.
Доповідач – директор НДІРІ, професор Шевчук Віктор Іванович
3. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади
згідно з об’явою в газеті «Вінниччина» від «12» січня 2022 року.
Інформ. – учений секретар університету,
доцент Кондратюк Алла Іванівна
4. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади
згідно з об’явою в газеті «Вінниччина» від «23» лютого 2022 року.
Інформ. – учений секретар університету,
доцент Кондратюк Алла Іванівна
5. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань.
Інформ. – учений секретар університету,
доцент Кондратюк Алла Іванівна
6. Про затвердження персонального складу разових спеціалізованих
вчених рад для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.
Доповідач – проректор з наукової роботи,
професор Власенко Олег Володимирович

7. Різне.

25 лютого 2022 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться засідання
Вченої ради університету з порядком денним:
1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2021 рік.
Доповідач – заступник ректора закладу вищої освіти з економічних
питань Настенко Г.Ф.
2. Аналіз діяльності науково-дослідного інституту реабілітації осіб з
інвалідністю (навчально-науково-лікувального комплексу) ВНМУ ім. М.І.
Пирогова за 2021 рік та перспективи подальшої роботи.
Доповідач – директор НДІРІ, проф. Шевчук В.І.
3. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з
об’явою в газеті «Вінниччина» від «12» січня 2022 року.
Інформ. – учений секретар університету доц. Кондратюк А.І.
4. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань.
Інформ. – учений секретар університету доц. Кондратюк А.І.
5. Про затвердження персонального складу разових спеціалізованих вчених рад
для здобуття ступеня доктора філософії.
Доповідач – проректор з наукової роботи проф. Власенко О.В.
6. Різне.

27 січня 2022 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться засідання Вченої
ради університету з порядком денним:
1. Результати моніторингу якості освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова у
2021/22н.р.
Доповідач – керівник відділу забезпечення якості освіти
д.мед.н., доцент О.А. Назарчук
2. Звіт про адміністративно-господарську роботу університету у 2021 році та
перспективні плани на 2022/23н.р.
Доповідач – проректор з АГЧ О.І. Власов
3. Студентський погляд на академічну доброчесність.
Доповідач – голова студентського наукового товариства А.О. Петренко
4. Про нові вимоги до захисту дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора
філософії. Затвердження Положення про присудження ступеня доктора філософії та
скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради Вінницького національного
медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко
5. Про утворення спеціалізованих вчених рад ВНМУ ім. М.І. Пирогова з
присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина».
Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко
6. Різне.

30 грудня 2021 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться засідання
Вченої ради університету з порядком денним:
1. Звіт про результати прийому в аспірантуру до Вінницького національного
медичного університету ім. М.І. Пирогова у 2021 році. Про затвердження
підсумків річної атестації аспірантів 3-4 років навчання ВНМУ ім. М.І.
Пирогова за 2020/21 н.р.
Доповідач – завідувач аспірантури та докторантури
доцент Драчук О.П.
2. Про затвердження Правил прийому до ВНМУ ім. М.І. Пирогова на 2022 рік
з додатками.
Доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії
доцент Кордон Ю.В.
3. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно
з об’явою в газеті «Вінниччина» від «24» листопада 2021 року (наказ № 109
від 17 листопада 2021 року).
Інформ. – в.о. вченого секретаря університету
професор Серебреннікова О.А.
4. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань.
Інформ. – в.о. вченого секретаря університету
професор Серебреннікова О.А.
5. Різне.

25 листопада 2021 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться засідання
Вченої ради університету з порядком денним:
1. Затвердження звітів НДР кафедр, що завершились у 2021 році і протоколів
наукових тем, що переходять на 2022 рік. Публікаційна активність співробітників
кафедр.
Доповідач – проректор з наукової роботи проф. Власенко О.В.
2. Університетська клініка – вчора, сьогодні, завтра.
Доповідач – директор університетської клініки проф. Семененко А.І.
3. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань.
Інформ. – в.о. вченого секретаря університету проф. Серебреннікова О.А.
4. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення
попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
філософії та 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 проф. Власенко О.В.
5. Затвердження теми і плану докторської дисертації доцента кафедри внутрішньої
медицини № 3 Барської Олени Віталіївни «Роль пізнього ремоделювання серця і
судин у патогенезі і прогнозуванні розвитку кардіоваскулярних подій у чоловіків після
перенесеного гострого коронарного синдрому та ефективність реваскуляризації
міокарда і медикаментозного лікування».
Науковий консультант: д.мед.н., проф. Іванов Валерій Павлович.
Рецензенти: проф. Распутіна Леся Вікторівна, проф. Сторожук Борис Григорович,
проф. Лозинський Сергій Едуардович.
6. Різне.

21 жовтня 2021 року об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться засідання
Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова з порядком денним:
1. Особливості навчання в інтернатурі випускників 2022 року.
Доповідач – проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи
професор В.В. Погорілий
2. Результати обговорення та затвердження колективного договору між
адміністрацією та трудовим колективом Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова за 2020/21 навчальний рік.
Доповідач – голова профкому співробітників,
доцент М.В. Матвійчук
3. Внесення змін до Порядку формування рейтингу успішності студентів
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова для
призначення академічних стипендій (зокрема - таблиці додаткових балів за наукову
та громадську діяльність), за результатами громадського обговорення.
Доповідач – голова студентського самоврядування А.В. Ясенєва
4. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з
об’явою в газеті «Вінниччина» від «08» вересня 2021 року.
Інформ. – вчений секретар університету професор О.А. Серебреннікова
5. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань.
Інформ. – вчений секретар університету професор О.А. Серебреннікова
6. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення
попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
філософії.
Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко
7. 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
8. Про видачу дипломів доктора філософії.
Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко
9. Різне.

Шановні колеги!
30 серпня 2021 року о 13:00 в дистанційному режимі відбудуться збори
трудового колективу та засідання Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова з
порядком денним:
1. Підсумки діяльності Вінницького національного медичного університету ім.
М.І. Пирогова за 2020/21 навчальний рік та завдання колективу на 2021/22
навчальний рік.
Доповідач – ректор університету, академік НАМН України,
професор В.М. Мороз
2. Затвердження плану роботи університету, Вченої ради, ректорату та
структурних підрозділів на 2021/22 навчальний рік.
Доповідач – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи
професор Ю.Й. Гумінський
3. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення
попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне
та практичне значення результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора філософії та 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
4. Різне.

Шановні колеги!
22 червня 2021 р. о 12:00 в дистанційному режимі відбудеться засідання Вченої
ради університету з порядком денним:
1. Звіти голів державних екзаменаційних комісій медичних факультетів № 1 і № 2,
стоматологічного, фармацевтичного та факультету підготовки іноземних громадян.
Доповідачі: – голова екзаменаційної комісії № 1, проф. Іванов В.П.;
– голова екзаменаційної комісії № 2, проф. Конопліцький В.С.;
–
голова
екзаменаційної
комісії
стоматологічного
факультету, проф. Шувалов С.М.;
– голова екзаменаційної комісії фармацевтичного факультету,
проф. Кривов’яз О.В.;
– голова екзаменаційної комісії № 3, проф. Жебель В.М.
2. Присвоєння випускникам медичних факультетів № 1 і № 2, стоматологічного та
фармацевтичного факультетів кваліфікації лікаря та провізора.
Доповідачі: – декан медичного факультету № 1, проф. Шевчук Ю.Г.;
– декан медичного факультету № 2, проф. Школьніков В.С.;
– декан стоматологічного факультету, проф. Поліщук С.С.;
– декан фармацевтичного факультету, доц. Бобрук В.П.;
– декан факультету підготовки іноземних громадян,
доц. Федорченко О.В.
3. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Педіатрія» II рівня
вищої освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія» галузі знань 22 Охорона здоров’я,
кваліфікація: Магістр педіатрії. Лікар-педіатр.
Доповідач – гарант освітньої програми проф. Дудник В.М.
4. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Медична психологія»
II рівня вищої освіти за спеціальністю 225 «Медична психологія» галузі знань 22
Охорона здоров’я, кваліфікація: Магістр з медичної психології. Лікар-психолог.
Доповідач – гарант освітньої програми проф. Пшук Н.Г.
5. Про внесення змін до Положення про рейтингову систему оцінки роботи
науково-педагогічних працівників у ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Доповідач – вчений секретар університету проф. Серебреннікова О.А.

6. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення
попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
філософії. 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 проф. Власенко О.В.
7. Різне.

Шановні колеги!
31 травня 2021 року о 14:00 відбудеться онлайн засідання Вченої ради з
порядком денним:
1. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Стоматологія» II
рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22
Охорона здоров’я, кваліфікація: Магістр стоматології. Лікар-стоматолог.
Доповідач – гарант освітньої програми
проф. Шінкарук-Диковицька М.М.
2. «Інформаційна складова Наукової бібліотеки в структурі науки, освіти,
дозвілля».
Доповідач – директор бібліотеки Кравчук Н.М.
3. Результати опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
ВНМУ ім. М.І. Пирогова за 2020/21 н.р. за спеціальностями: «Медицина»,
«Стоматологія», «Педіатрія», «Громадське здоров’я», «Біологія».
Доповідач – аспірант кафедри педіатрії № 1, голова ради молодих
вчених Назарчук Н.М.
4. Результати моніторингу якості інформаційно-методичного забезпечення
освітнього процесу у 2020/21 н.р.
Доповідач – керівник відділу забезпечення якості
д.мед.н., доц. Назарчук О.А.
5. Про обрання професорсько-викладацького складу згідно з об’явою в газеті
«Вінниччина» від 14 квітня 2021 року.
Інформ. – вчений секретар університету проф. Серебреннікова О.А.
6. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань.
Інформ. – вчений секретар університету проф. Серебреннікова О.А.
7. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення
попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне
та практичне значення результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора філософії. 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 проф. Власенко О.В.

8. Затвердження теми і плану докторської дисертації доцента кафедри
хірургічної та щелепно-лицевої хірургії Кушти Анни Олександрівни
«Відновлення функції органів порожнини рота та глотки у хворих з пухлинами
щелепно-лицевої ділянки з урахуванням патогенезу порушень ковтання».
Науковий консультант: д.мед.н., проф. Шувалов Сергій Михайлович.
Рецензенти: проф. Костюк О.Г., проф. Волощук Н.І.,
д.мед.н. Поліщук С.С.
9. Різне.

Шановні колеги!
29 квітня об 11:00 відбудеться онлайн засідання Вченої ради з порядком
денним:
1. ЄДКІ - випускові іспити 2021, порядок і структура.
Доповідач – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи
професор Гумінський Ю.Й.
2 Звіт про виконану роботу та цілі подальшої діяльності Ради студентського
самоврядування ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Доповідач – заступник голови студентського самоврядування
Єфименко О.Ю.
3. Затвердження Положення про планування й облік основних видів
навчальної, методичної, наукової, організаційної та інноваційної діяльності
педагогічних та науково-педагогічних працівників ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Доповідач – професор кафедри акушерства та гінекології № 1
Коньков Д.Г.
4. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення
попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну,
теоретичне та практичне значення результатів дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора філософії. 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 проф. Власенко О.В.
5. Різне.

Шановні колеги!
25 березня 2021 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться засідання
Вченої ради університету з порядком денним:
1. Про стан підготовки ліцензування та акредитації освітніх програм.
Доповідач – керівник навчального відділу проф. Фоміна Л.В.
2. Про запровадження рейтингової системи оцінки роботи науково-педагогічних
працівників.
Доповідач – вчений секретар університету проф. Серебреннікова О.А.
3. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з
об’явою в газеті «Вінниччина» від 17 лютого 2021 року.
Інформ. – вчений секретар університету проф. Серебреннікова О.А.
4. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань.
Інформ. – вчений секретар університету проф. Серебреннікова О.А.
5. Висунення претендента на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для
молодих вчених.
Інформ. – голова вченої ради університету, академік НАМН
України, проф. Мороз В.М.
6. Про затвердження Положення про стимулювання публікаційної активності.
Доповідач – проректор з наукової роботи проф. Власенко О.В.
7. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення
попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
філософії. 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 проф. Власенко О.В.
8. Різне.

Шановні колеги!
25 лютого 2021 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться засідання
Вченої ради університету з порядком денним:
1. Аналіз діяльності науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю
(навчально-науково-лікувального комплексу) ВНМУ ім. М.І. Пирогова за 2020 рік
та перспективи подальшої роботи.
Доповідач – директор науково-дослідного інституту реабілітації осіб
з
інвалідністю
(навчально-науково-лікувального
комплексу) проф. Шевчук В.І.
2. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2020 рік.
Доповідач – заступник ректора з економічних питань Настенко Г.Ф.
3. Академічна доброчесність – обов’язкова складова якісної освіти.
Доповідач – проректор з наукової роботи проф. Власенко О.В.
4. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань.
Інформ. – вчений секретар університету проф. Серебреннікова О.А.
5. Різне.

Шановні колеги!
28 січня 2021 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться засідання Вченої
ради університету з порядком денним:
1. Організація роботи Університетської клініки в сучасних умовах.
Доповідач – директор Університетської клініки проф. Семененко А.І.
2. Особливості прийому іноземних студентів у 2020/21 н.р.
Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних
зв’язків) д.мед.н. Заїка С.В.
3. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з
об’явою в газеті «Вінниччина» від «02» грудня 2020 року.
Інформ. – вчений секретар університету проф. Серебреннікова О.А.
4. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань.
Інформ. – вчений секретар університету проф. Серебреннікова О.А.
5. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення
попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
філософії. 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 проф. Власенко О.В.
6. Різне.

24 грудня 2020 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться засідання
Вченої ради університету з порядком денним:

1. Завдання та проблеми організації навчального процесу в дистанційному режимі.

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

2. Робота студентського наукового товариства ВНМУ та ради молодих вчених –
досягнення та перспективи.
Доповідачі: – голова студентського наукового товариства Філевич О.А.,
– голова ради молодих вчених Назарчук Н.М.
3. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з
об’явою в газеті «Вінниччина» від «18» листопада 2020 року. Про представлення
викладачів до присвоєння вчених звань.
Інформ. – вчений секретар університету професор Серебреннікова О.А.
4. Про затвердження Правил прийому до ВНМУ ім. М.І. Пирогова на 2021 рік з
додатками.
Доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії
доцент Кордон Ю.В.
5. Про видачу дипломів доктора філософії.
Інформ. – голова вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова,
професор Мороз В.М.
6. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення
попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
філософії. 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 Власенко О.В.
7. Різне.

26 листопада 2020 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться
засідання Вченої ради університету з порядком денним:
1. Перспективи роботи співробітників клінічних кафедр в сучасних умовах.
Доповідач – проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи
професор В.В Погорілий
2. Сучасний стан лікування хворих на COVID-19.
Доповідач – завідувач кафедри інфекційних
епідеміології професор Л.В. Мороз

хвороб

з

курсом

3. Завдання кафедр та підрозділів університету для підготовки до акредитації.
Доповідач – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи
професор Ю.Й. Гумінський
4. Затвердження звітів НДР кафедр, що завершились у 2020 році і протоколів
наукових тем, що переходять на 2021 рік.
Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко
5. Аналіз результатів завершення першого циклу підготовки докторів філософії
у ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Доповідач – завідувач аспірантури та докторантури
доцент О.П. Драчук
6. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань.
Інформ. – вчений секретар університету доцент О.А. Серебреннікова
7. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення
попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне
та практичне значення результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора філософії.
Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко
8 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
9. Затвердження вимог ВНМУ ім. М.І. Пирогова до присвоєння вчених звань та
обрання на посади науково-педагогічних працівників.
Інформ. – вчений секретар університету доцент О.А. Серебреннікова
10. Про затвердження змін до Правил прийому до ВНМУ ім. М.І. Пирогова у
2020 році.
Доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії
доцент Ю.В. Кордон

11. Затвердження теми і плану докторської дисертації асистента кафедри
Чорнопищука Романа Миколайовича «Мультимодальні принципи надання
допомоги хворим з опіками: профілактика, діагностика, лікування
(експериментально – клінічне дослідження)».
Науковий консультант: д.мед.н., проф. Желіба Микола Дмитрович.
Рецензенти: проф. Хіміч Сергій Дмитрович, проф. Нагайчук Василь Іванович,
проф. Ковальчук Валентин Петрович.
12. Різне.

08 жовтня 2020 р. відбудеться засідання Вченої ради університету.
У зв’язку з необхідністю дотримуватись карантинних обмежень засідання
відбудеться в декілька етапів.
Об 11:00 – засідання новообраних членів Вченої ради в дистанційному режимі.
З 11:30 до 13:30 – буде організовано процес таємного голосування в аудиторії № 5
університету з дотриманням обмежень – присутності в аудиторії не більше 10 людей
одночасно. Прохання всім членам ради мати при собі власну ручку, маску та
рукавички.
О 14:00 – буде повторне підключення для затвердження результатів роботи
лічильної комісії.
Повторне підключення здійснюватиметься за попереднім посиланням.
Порядок денний:
1. Про обрання Голови Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Інформ. – проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи
професор В.В. Погорілий
2. Різне.

Шановні колеги!
23.09.2020 року о 12:00 відбудеться позачергове засідання Вченої ради
університету з організаційних питань.
Засідання відбудеться в онлайн режимі.

17 вересня 2020 р. відбудеться засідання Вченої ради університету.
У зв’язку з необхідністю дотримуватись карантинних обмежень засідання
відбудеться в декілька етапів.
Об 11:00 відбудеться онлайн засідання Вченої ради для розгляду питань обрання
на посади та присвоєння вчених звань.
З 12-00 до 14-00 буде організовано процес таємного голосування в аудиторії № 5
університету з дотриманням обмежень – присутності в аудиторії не більше 10 людей
одночасно. Прохання всім членам ради мати при собі власну ручку, маску та
рукавички.
О 14-30 буде повторне підключення для продовження розгляду 4-10 питань
порядку денного та заслуховування результатів роботи лічильної комісії.
Повторне підключення здійснюватиметься за попереднім посиланням.
Порядок денний:
1. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з об’явою у
«Вінницькій газеті» від «21» лютого 2020 року.
Інформ. – вчений секретар університету доцент О.А. Серебреннікова
2. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з наказом №
15 від «07» лютого 2020 року.
Інформ. – вчений секретар університету доцент О.А. Серебреннікова
3. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань.
Інформ. – вчений секретар університету доцент О.А. Серебреннікова
4. Результати акредитації освітньо-наукових програм підготовки доктора філософії
«Медицина» та «Стоматологія».
Доповідач – завідувач аспірантури та докторантури доцент О.П. Драчук
5. Затвердження освітньо - наукових програм по підготовці доктора філософії.
Доповідач – завідувач аспірантури та докторантури доцент О.П. Драчук
6. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення попередньої
експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко
7. 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
8. Затвердження тем науково-дослідних робіт, рекомендованих до направлення в МОЗ для
участі у конкурсі на державне фінансування у 2021 р.
Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко
9. Затвердження звіту самоаналізу освітньої програми «Фармація, промислова фармація».
Доповідач – гарант освітньої програми д.фарм.н. О.В. Кривов’яз
10. Різне.
Претенденти на обрання на посади та присвоєння вчених звань можуть
прийняти участь у засіданні використавши посилання з кафедральної пошти.

28 серпня 2020 р. о 13:00 відбудеться онлайн засідання Вченої ради університету з
порядком денним:
1. Про підсумки діяльності Вінницького національного медичного університету ім. М.І.
Пирогова за 2019/20 навчальний рік та перспективи нового навчального року.
Доповідач – ректор університету, академік НАМН України,
професор В.М. Мороз
2. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення попередньої
експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко
3. 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
4. Про видачу диплома доктора філософії.
Інформ. – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко
5. Різне.

26 червня 2020 року о 12:00 відбудеться онлайн - засідання Вченої ради
університету з порядком денним:
1. Звіти голів державних екзаменаційних комісій медичних факультетів № 1 та №
2, стоматологічного та фармацевтичного факультетів.
Доповідачі: – голова екзаменаційної комісії № 1,
проф. Ю.М. Мостовой;
– голова екзаменаційної комісії № 2,
проф. В.С. Конопліцький;
– голова екзаменаційної комісії стоматологічного
факультету, проф. М.М. Шінкарук-Диковицька;
– голова екзаменаційної комісії фармацевтичного
факультету, д.фарм.н. О.В. Кривов’яз;
– голова екзаменаційної комісії № 3,
проф. В.М.Жебель
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 призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення
попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та
практичне значення результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора філософії.
Доповідач – проректор з наукової роботи
проф. О.В. Власенко
4. 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
проф. О.В. Власенко

5. Результати атестації здобувачів наукових ступенів та клінічних ординаторів за
2019/20 н.р.
Доповідач – проректор з наукової роботи
проф. О.В. Власенко
6. Звіт за результатами опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
за 2019/20 н.р.
Доповідач – проректор з наукової роботи
проф. О.В. Власенко
7. Затвердження змін до освітньо-наукових програм на третьому освітньонауковому рівні за спеціальностями: Педіатрія, Біологія, Громадське здоров’я.
Доповідач – проректор з наукової роботи
проф. О.В. Власенко
8. Затвердження Положення про співбесіду зі вступниками до аспірантури
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова у 2020
році;
Доповідач – проректор з наукової роботи
проф. О.В. Власенко
9. Затвердження Положення про письмові вступні іспити для вступу до
аспірантури у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.
Пирогова у 2020 році.
Доповідач – проректор з наукової роботи
проф. О.В. Власенко
10. Про зміни в організації навчального процесу на наступний навчальний рік.
Інформ. – проректор з науково-педагогічної (навчальної)роботи
проф. Ю.Й. Гумінський
11. Перезатвердження Положень про діяльність підрозділів університету
відповідно до нової редакції Статуту.
Доповідач – керівник навчального відділу
проф. Л.В.Фоміна
12. Затвердження Положення про відділ забезпечення якості.
Доповідач – керівник навчального відділу
проф. Л.В.Фоміна
13. Затвердження переліку курсів за вибором для здобувачів освіти.
Доповідач – керівник навчального відділу
проф. Л.В.Фоміна
14. Різне.

26 травня 2020 р. о 12:00 відбудеться онлайн засідання Вченої ради
університету з порядком денним:
1. Стан підготовки до завершення 2019/20 н.р. та особливості проведення
ЄДКІ відповідно до Постанови КМУ № 392 від 20 травня 2020 року.
Доповідач – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи
професор Ю.Й. Гумінський
2. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для
проведення попередньої експертизи та надання висновку про наукову
новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертацій на
здобуття наукового ступеня доктора філософії.
Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко
3. Про відкриття докторантури у ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко
4. Про стан акредитації освітньо-наукових програм на третьому освітньонауковому рівні.
Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко
5. Про затвердження змін до Правил прийому до ВНМУ ім. М.І. Пирогова у
2020 році.
Доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії
доцент Ю.В. Кордон
6. Про перенесення літньої виробничої практики у зв’язку з карантином.
Доповідач – керівник навчального відділу професор Л.В. Фоміна
7. Різне.

27 лютого 2020 р. о 13:00 в актовій залі морфкорпусу відбудеться
засідання Вченої ради університету з порядком денним:
1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2019 рік.
Доповідач – заступник ректора з економічних питань Г.Ф. Настенко
2. Аналіз системи внутрішнього забезпечення якості ВНМУ ім. М.І. Пирогова
(відповідно до вимог абзацу одинадцятого частини другої статті 16 Закону
України «Про вищу освіту»).
Доповідач – керівник групи моніторингу якості освіти
доц. В.М. Дідич
3. Діяльність ради студентського самоврядування ВНМУ ім. М.І. Пирогова:
успіхи, проблеми, перспективи.
Доповідач – голова ради студентського самоврядування
О.Ю. Єфименко
4. Затвердження теми і плану докторської дисертації доцента кафедри
фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Дудника Андрія
Борисовича «Використання нових генетичних технологій для покращення
діагностики та лікування медикаментозно-стійкого туберкульозу легень».
Науковий консультант: д.мед.н., проф. С.В. Зайков.
Рецензенти: проф. М.М. Кужко, проф. Т.В. Константинович, проф. Д.О.
Бутов.
5. Затвердження теми і плану докторської дисертації доцента кафедри
внутрішньої
медицини
№
3 Масловського
Валентина
Юрійовича «Прогностичне значення різних клініко-інструментальних
маркерів і варіантів базової терапії для оцінки якості життя і характеру
перебігу інфаркту міокарда без елевації сегменту ST».
Науковий консультант: д.мед.н., проф. В.П. Іванов.
Рецензенти: проф. С.В. Шевчук, проф. С.Е. Лозинський, д.мед.н. С.В. Заїка.
6. Різне.

30 січня 2020 р. о 13:00 в актовій залі морфкорпусу відбудеться засідання
Вченої ради університету з порядком денним:
1. Стратегія розвитку наукової діяльності ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Підтвердження статусу національного.
Доповідач – проректор з наукової роботи проф. О.В. Власенко
2. «Бібліотека університету: сучасні формати наукової, освітньої та творчої
комунікації».
Доповідач – директор бібліотеки Н.М. Кравчук
3. Висунення роботи «Розробка комплексу новітніх методів наукового
дослідження стану та поетапного ребальзамування тіла М.І. Пирогова» на
здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки 2020 року.
Інформ. – голова вченої ради, академік НАМН України,
проф. В.М. Мороз
4. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань.
Інформ. – учений секретар університету доц. О.А. Серебреннікова
5. Різне.

26 грудня 2019 р. о 13:00 в актовій залі морфкорпусу відбудеться засідання
Вченої ради університету з порядком денним:
1. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у
міжнародному освітньому просторі: сучасні виклики та перспективи
розвитку.
Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних
зв’язків) д.мед.н. С.В. Заїка
2. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно
з об’явою в газеті «Вінниччина» від 22 листопада 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. Корегування та затвердження освітніх програм і стандартів підготовки
магістрів галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 222 «Медицина»,
221 «Стоматологія», 225 «Медична психологія», 228 «Педіатрія», 226
«Фармація. Промислова фармація».
Доповідач – керівник навчального відділу проф. Л.В. Фоміна
5. Про затвердження Правил прийому до ВНМУ ім. М.І. Пирогова на 2020 рік
з додатками.
Доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії
доц. Ю.В. Кордон
6. 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
7. 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 проф. О.В. Власенко
8. Про затвердження тем НДР, направлених в МОЗ для участі у конкурсі на
державне фінансування у 2020 році.
Доповідач – проректор з наукової роботи проф. О.В. Власенко
9. Різне.

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.

27 грудня 2018 р. о 13:00 в актовій залі морфкорпусу відбудеться засідання
Вченої ради університету з порядком денним:
1. Про поточні і перспективні завдання розвитку міжнародного співробітництва і
підготовки фахівців для зарубіжних країн у ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних
зв’язків) д.мед.н. С.В. Заїка
2. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з
об’явою в газеті «Вінниччина» від 23 листопада 2018 року № 90.
Інформ. – учений секретар університету доц. О.А. Серебреннікова
3. Про обрання на вакантну посаду директора університетської клініки ВНМУ ім.
М.І. Пирогова згідно з об’явою в газеті «Вінниччина» від 26 жовтня 2018 року №
83.
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
інфекційних хвороб ЛНМУ ім. Данила Галицького Ворожбит Ольги Богданівни
«Якість життя та ефективність лікування хворих на ХГС: вплив
психосоматичних та соціальних факторів».
Науковий консультант: д.мед.н., проф. Мороз Л.В.
Рецензенти: проф. Незгода І.І., проф. Жебель В.М., проф. Дудник В.М.
6. Різне.

29 листопада 2018 р. о 13:00 в актовій залі морфкорпусу відбудеться
засідання Вченої ради університету з порядком денним:
1. Про професійну підготовку фахівців галузі охорони здоров’я у ВНМУ ім. М.І.
Пирогова з урахуванням актуальних законодавчих ініціатив. Першочергові заходи
структурних підрозділів ВНМУ ім. М.І. Пирогова для підтвердження статусу
національного у 2020 році.
Доповідач – завідувач навчального відділу проф. Л.В. Фоміна
2. Про затвердження звітів НДР кафедр, що завершились у 2018 році і протоколів
наукових тем, що переходять на 2019 рік.
Доповідач – проректор з наукової роботи проф. О.В. Власенко
3. Про аналіз діяльності спеціалізованої Вченої ради Д 05.600.01 та шляхи її
удосконалення.
Доповідач – голова спеціалізованої ради проф. В.В. Погорілий
4. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з
об’явою в газеті «Вінниччина» від 12 жовтня 2018 року № 79.
Інформ. – учений секретар університету доц. О.А. Серебреннікова
5. Про обрання на вакантну посаду директора університетської клініки ВНМУ ім.
М.І. Пирогова згідно з об’явою в газеті «Вінниччина» від 26 жовтня 2018 року №
83.
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. Різне.

25 жовтня 2018 р. о 13:00 в актовій залі морфкорпусу відбудеться засідання
Вченої ради університету з порядком денним:
1. Про клінічну роботу співробітників кафедр в сучасних умовах. Проблеми,
подальші перспективи.
Доповідач – проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи
проф. В.В. Погорілий
2. Про стан та проблеми підготовки лікарів-інтернів, шляхи удосконалення.
Доповідач – декан факультету післядипломної освіти
проф. А.П. Григоренко
3. Студентський погляд на особливості проживання студентів різних курсів та
факультетів в гуртожитках ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Студентські пропозиції
щодо покращення порядку проживання та змін положення про студентський
гуртожиток
Доповідач – голова студентського самоврядування Л.І. Нетребін
4. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань.
Інформ. – учений секретар університету доц. О.А. Серебреннікова
5. Різне.

27 вересня 2018 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу відбудеться засідання
Вченої ради університету з порядком денним:
1. Про підсумки складання студентами державних випускних іспитів та
ліцензованих інтегрованих іспитів «Крок 1, 2, 3» у 2017/18 навчальному році та
затвердження плану заходів щодо усунення зауважень голів ДЕК у 2018 році та
підготовки до єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) у 2019 році.
Доповідач – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи
проф. Ю.Й. Гумінський
2. Про виконання колективного договору між адміністрацією та трудовим
колективом Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
за 2017/18 навчальний рік.
Доповідач – голова профспілкового комітету університету
доц. М.В. Матвійчук
3. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань.
Інформ. – учений секретар університету доц. О.А. Серебреннікова
4. Різне.

Засідання Вченої ради університету відбудеться
30 серпня 2018 р. о 12.00 в актовій залі морфкорпусу відбудуться збори
трудового колективу ВНМУ імені М.І. Пирогова
На збори запрошуються члени Вченої ради, завідувачі кафедрами,
співробітники кафедр, співробітники АГЧ, представники студентського
самоврядування.

Засідання Вченої ради університету відбудеться
25 червня 2018 р. о 13:00 в актовій залі морфкорпусу
Порядок денний:
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. І.І. Незгода;
– голова ДЕК стоматологічного факультету
д.мед.н. М.М. Шінкарук-Диковицька;
– голова ДЕК фармацевтичного факультету
проф. Н.І. Волощук;
– 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 і провізора.
Доповідачі: – проф. Ю.Г. Шевчук;
– проф. В.С. Школьніков;
– доц. С.С. Поліщук;
– доц. В.П. Бобрук ;
– доц. О.В. Федорченко.
3. Про обрання професорсько-викладацького складу згідно з об’явою в газеті
«Вінниччина» від 16 травня 2018 року.
Інформ. – учений секретар університету доц. О.А. Серебреннікова
4. Про представлення викладачів до присвоєння вченого звання доцента.
Інформ. – учений секретар університету доц. О.А. Серебреннікова
5. Про затвердження теми і плану докторської дисертації доцента кафедри
терапевтичної стоматології Кутельмаха Олега Ігоровича.
6. Р і з н е.

Засідання Вченої ради університету відбудеться
31 травня 2018 р. о 13:00 в актовій залі морфкорпусу
Порядок денний:
1. Про стратегічні напрямки розвитку вищої медичної освіти.
Доповідач – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи
проф. Ю.Й. Гумінський
2. Про обрання та переобрання професорсько-викладацького складу згідно з
об’явою в газеті «Вінниччина» від 13 квітня 2018 року.
Інформ. – учений секретар університету доц. О.А. Серебреннікова
3. Про представлення викладачів до присвоєння вченого звання доцента.
Інформ. – учений секретар університету доц. О.А. Серебреннікова
4. Про затвердження теми і плану докторської дисертації доцента кафедри
клінічної фармації та клінічної фармакології Семененка Святослава Ігоровича.
5. Р і з н е.

Засідання Вченої ради університету відбудеться
26 квітня 2018 р. о 13:00 в актовій залі морфкорпусу
Порядок денний:
1. Моніторинг якості навчально-методичної підготовки кафедр університету до
державної атестації студентів та лікарів-інтернів у 2017/18 навчальному році.
Доповідач – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи
проф. Ю.Й. Гумінський
2. Про вдосконалення роботи з обдарованою студентською молоддю та створення
умов для її творчого зростання.
Доповідач – куратор студентського наукового товариства
проф. Н.І. Волощук
3. Про представлення викладачів до присвоєння вченого звання доцента.
Інформ. – учений секретар університету доц. О.А. Серебреннікова
4. Р і з н е.

Засідання Вченої ради університету відбудеться
29 березня 2018 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу
Порядок денний:
1. Про академічну доброчесність як обов’язковий елемент науково-педагогічної
діяльності.
Доповідач – проректор з наукової роботи проф. О.В. Власенко
2. Про інтегрований рейтинговий показник діяльності студентів університету як
комплексне оцінювання успішності та досвід складання медичного ліцензованого
іспиту «Крок-1» з використанням англомовних тестів на стоматологічному
факультеті.
Доповідачі: – декан медичного факультету № 1 проф. Ю.Г. Шевчук
– декан медичного факультету № 2 проф. В.С. Школьніков
– декан стоматологічного факультету доц. С.С. Поліщук
3. Про затвердження теми і плану докторської дисертації здобувача кафедри
нервових хвороб Стадніка Сергія Миколайовича «Когнітивні розлади у
пацієнтів з порушеннями серцевого ритму і провідності: механізми розвитку,
підходи до превентивно-терапевтичної корекції».
Науковий консультант: д.мед.н., проф. С.П. Московко.
Рецензенти: проф. В.М. Пашковський, проф. С.І. Шкробот,
проф. Ю.М. Мостовий.
4. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з
об’явою в газеті «Вінниччина» від 21 лютого 2018 року.
Інформ. – учений секретар університету доц. О.А. Серебреннікова
5. Представлення викладачів до присвоєння вченого звання професора.
Інформ. – учений секретар університету доц. О.А. Серебреннікова
6. Р і з н е.

Засідання Вченої ради університету відбудеться
22 лютого 2018 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу
Порядок денний:
1. Про аналіз навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів
на кафедрах університету.
Доповідач – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи
проф. Ю.Й. Гумінський
2. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2017 рік.
Доповідач – заступник ректора з економічних питань Г.Ф. Настенко
3. Про представлення викладачів до присвоєння вченого звання доцента.
Інформ. – учений секретар університету доц. О.А. Серебреннікова
4. Р і з н е.

Засідання Вченої ради університету відбудеться
25 січня 2018 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу
Порядок денний:
1. Про підсумки виконання плану науково-дослідної роботи університету та плану
підготовки науково-педагогічних кадрів за 2017 рік.
Доповідач – проректор з наукової роботи проф. О.В. Власенко
2. Про аналіз діяльності наукового-дослідного інституту реабілітації інвалідів за
2017 рік та перспективи подальшої роботи.
Доповідач – директор інституту проф. В.І. Шевчук
3. Представлення викладачів до присвоєння вченого звання доцента.
Інформ. – учений секретар університету доц. О.А. Серебреннікова
4. Р і з н е.

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 біологічноактивних 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 лікарівінтернів 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 «Краніоодонтометричне 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.

Засідання Вченої ради університету відбудеться
29 грудня 2016 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу
З порядком денним:
1.

Міжнародна діяльність ВНМУ імені М.І. Пирогова: перспективи розвитку.
Доповідач – проректор
з
науково-педагогічної
роботи
(міжнародних зв’язків) д.м.н. Заїка С.В.

2.

Наукова робота в ВНМУ ім. М.І. Пирогова в світлі закону про Вищу освіту:
перспективи, проблеми, шляхи вирішення.
Доповідач – проректор з наукової роботи проф. Власенко О.В.

3.

Діяльність комітету з біоетики в ВНМУ імені М.І. Пирогова: перспективи,
проблеми, шляхи вирішення.
Доповідач – голова комітету з біоетики проф. Хіміч С.Д.

4.

Обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з
об’явою в газеті «Вінниччина» від 25 листопада 2016 р.
Інформ. – учений секретар університету
доц. Серебреннікова О.А.
Р і з н е.

5.

Засідання Вченої ради університету відбудеться
24 листопада 2016 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу
З порядком денним:
Ефективність роботи випускових кафедр ВНМУ ім. М.І. Пирогова як
науково-методичних центрів впровадження у навчальний процес сучасних
освітніх технологій.
Доповідач – завідувач навчальним відділом проф. Фоміна Л.В.

1.

Системність, комплексність та інтегрованість в діяльності
бібліотеки ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Доповідач – директор бібліотеки Кравчук Н.М.

2.

наукової

Діяльність студентського самоврядування у ВНМУ ім.. М.І. Пирогова у світлі
Закону «Про вищу освіту»: перспективи, проблеми, шляхи вирішення.
Доповідач – голова студентського самоврядування Чвертневич
Мар’яна Іванівна

3.

Обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з
об’явою в газеті «Вінниччина» від 21 жовтня 2016 р.
Інформ. – учений секретар університету
доц. Серебреннікова О.А.

4.

Про затвердження правил прийому до ВНМУ імені М.І. Пирогова на 2017 рік
з додатками.
Інформ. – ректор університету, академік НАМН України,
професор Мороз В.М.

5.

Затвердження теми і плану докторської дисертації доцента кафедри
ЛОР-хвороб Бондарчука Олександра Дмитровича «Розробка нових підходів та
створення сучасної концепції хірургічного лікування травм лобної кістки».
Науковий консультант: д.мед.н., проф. Кіщук В.В.
Рецензенти: проф. Фіщенко В.О., проф. Шувалов С.М.,
проф. Шкорботун В.О.

6.

7.

Р і з н е.

Засідання Вченої ради університету відбудеться
27 жовтня 2016 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу
З порядком денним:
1. Про підсумки складання екзаменаційної сесії та державної атестації
(МЛІ «КРОК 1, 2, 3») студентами, лікарями-інтернами в 2015/16 н.р.
та шляхи їх покращення.
Доповідач – проректор з науково педагогічної (навчальної)
роботи проф. Гумінський Ю.Й.
2. Виконання колективного договору між адміністрацією та трудовим
колективом Вінницького національного медичного університету імені
М.І. Пирогова за 2015/16 н.р.
Доповідач – голова профкому доц. Матвійчук М.В.
3. Підготовка об’єктів університету до роботи в осінньо-зимовий період
2016/2017 н.р.
Доповідач – проректор з АГЧ Власов О.І.
4. Довибори складу Вченої ради університету.
Інформ. – ректор університету, академік НАМН України,
професор Мороз В.М.
5. Про включення до складу колективу співавторів для участі в конкурсі
на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки за підручник
«Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія»
проф. Палія Гордія Кіндратовича.
Інформ. – проректор з науково педагогічної (навчальної)
роботи проф. Гумінський Ю.Й.
6. Різне.

Засідання Вченої ради університету відбудеться 28 квітня 2016 р.
З порядком денним:
1. Діяльність науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів ВНМУ
ім..М.І. Пирогова: стан та перспективи.
Доповідач – Директор інституту Шевчук В. І.
2. Обрання та переобрання професорсько-викладацького складу на
вакантні посади згідно з об’явою в газеті «Вінниччина» від 23 березня
2016 р.
Інформ. - учений секретар університету., доц. Серебреннікова О. А.
3. Підсумки роботи тренінгових центрів ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Доповідач – завідувач навчальним відділом проф.. Фоміна Л. В.
4. Різне:

Засідання Вченої ради університету 31 березня 2016 р.
Порядок денний:
1. Якість методичного забезпечення навчального процесу на кафедрах
клінічного профілю.
Доповідач – проректор з науково-педагогічної (навчальної)
роботи проф. Гумінський Ю.Й.
2. Включення до складу авторського колективу претендента на здобуття
Державної премії України у галузі науки і техніки 2016 року співробітника
університету.
Інформ.

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

3. Бібліотечна діяльність в інформаційному забезпеченні освіти і науки
університету.
Доповідач – директор наукової бібліотеки Кравчук Н.М.
4. Різне.

Засідання Вченої ради університету 25 лютого 2016 р.
Порядок денний:
1. Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року.
Удосконалення системи управління якістю освітнього процесу в університеті.
Доповідачі: – декан медичного факультету № 1 д.мед.н. Шевчук Ю.Г.;
– декан медичного факультету № 2 проф. Власенко О.В.;
– декан стоматологічного факультету доц. Постоловська Т.Т.;
– декан по роботі з іноземними студентами доц. Федорченко О.В.
2. Висунення роботи «Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі
нанокремнезему» на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки
2016 року.
Включення до складу авторського колективу претендентів на здобуття
Державної премії України у галузі науки і техніки 2016 року співробітників
університету.
Інформ.
– проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи
проф. Гумінський Ю.Й.
3. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2015 рік.
Доповідач – заступник ректора з економічних питань Настенко Г.Ф.
4. Різне.
5. Захист магістерських робіт.

Засідання Вченої ради університету 28 січня 2016 р.
Порядок денний:
1. Клінічна робота співробітників університету в реалізації Концепції
розвитку охорони здоров’я населення України.
Доповідач – проректор
з
науково-педагогічної
(лікувальної)
роботи проф. Погорілий В.В.
2. Обрання викладацького складу на вакантні посади згідно з об’явою в
газеті «Вінниччина» від 23 грудня 2015 р.
Інформ. – в.о. вченого секретаря університету д.мед.н. Гаврилюк А.О.
3. Підсумки виконання плану науково-дослідної роботи університету та
плану підготовки науково-педагогічних кадрів за 2015 р.
Доповідач – проректор з наукової роботи проф. Петрушенко В.В.
4. Різне.

Засідання Вченої ради університету 24 грудня 2015 р.
Порядок денний
1. Поточні та перспективні завдання розвитку міжнародного співробітництва і
підготовки фахівців для зарубіжних країн у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків)
д.мед.н., доц. Заїка С.В.
2. Обрання та переобрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади
згідно з об’явою в газеті «Вінниччина» від 20 листопада 2015 р.
Інформ. – вчений секретар університету д.мед.н., доц. Гаврилюк А.О.
3. Представлення завідувачів кафедр та викладачів до присвоєння вченого звання
професора та доцента.
Інформ. – вчений секретар університету д.мед.н., доц. Гаврилюк А.О.
4. Затвердження теми і плану докторської дисертації старшого наукового співробітника
науково-дослідного центру Черешнюка Ігоря Леонідовича «Патогенетичне
обґрунтування доцільності застосування адемолу за новим призначенням в якості
нейроретинопротектора при ішемії ока (експериментальне дослідження)».
Науковий консультант – д.мед.н, доц. Ходаківський О.А.
Рецензенти: проф. Волощук Н.І., проф. Яковлева О.О., проф. Гунас І.В.
5. Різне.

Засідання Вченої ради університету 26 листопада 2015 р.
Порядок денний
1. Ефективність роботи опорних кафедр ВНМУ імені М.І. Пирогова, як науковометодичних центрів впровадження у навчальний процес сучасних освітніх технологій.
Доповідач – завідувач навчального відділу проф. Фоміна Л.В.
2. Представлення викладачів кафедр до присвоєння вченого звання професора та
доцента.
Інформ. – вчений секретар університету д.мед.н., доц. Гаврилюк А.О.
3. Інституційний репозитарій ВНМУ імені М.І. Пирогова: від проекту до реалізації.
Доповідач – директор наукової бібліотеки Кравчук Н.М.
4. Затвердження теми і плану докторської дисертації асистента кафедри мікробіології
Назарчука Олександра Адамовича «Багатовекторні властивості антимікробних
засобів профілактики, лікування інфекційних ускладнень».
Наукові консультанти: проф. Палій Г.К., д.мед.н., доц. Нагайчук В.І.
Рецензенти: проф. Широбоков В.П., проф. Ковальчук В.П., проф. Желіба М.Д.
5. Різне.

Засідання Вченої ради університету 5 листопада 2015 р.
Порядок денний
1. Порядок проведення перевірки автентичності наукової та навчальної літератури у
Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова.
Інформ.
– проректор
з
науково-педагогічної
(навчальної)
роботи проф. Гумінський Ю.Й.
2. Про доповнення до складу авторського колективу претендента на Державну
премію України у галузі науки і техніки 2015 р. роботи «Дослідження медикобіологічних властивостей високодисперсного аморфного кремнезему та створення на
його основі засобів та технологій еферентної терапії».
Доповідач – професор кафедри біологічної та загальної хімії
Луцюк М.Б.
3. Р і з н е.

Засідання Вченої ради університету 29 жовтня 2015 р.
Порядок денний
1. Підсумки складання державних іспитів та МЛІ «КРОК 1, 2, 3» студентами, лікарямиінтернами в 2014-2015 н.р. та шляхи їх покращення. Якість методичного забезпечення
навчального процесу на кафедрах університету.
Доповідач – проректор
з
науково-педагогічної
(навчальної)
роботи
проф. Гумінський Ю.Й.
2. Обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з об’явою в
газеті «Вінниччина» від 25 вересня 2015 р.
Інформ. – вчений секретар університету д.мед.н., доц. Гаврилюк А.О.
3. Представлення викладачів кафедр до присвоєння вченого звання доцента та старшого
дослідника.
Інформ. – вчений секретар університету д.мед.н., доц. Гаврилюк А.О.
4. Підготовка будівель та споруд університету до опалювального сезону 2015-2016 н.р.
Інформ. – проректор з АГР Власов О.І.
5. Різне.

Засідання Вченої ради університету 25 вересня 2015 р.
Порядок денний
1. Вибори голови Вченої ради університету.
Доповідач – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи
проф. Гумінський Ю.Й.
2. Затвердження «Положення про вчену раду університету».
Інформ. – ректор університету академік НАМН України,
проф. Мороз В.М.
3. Р і з н е.

Спільне засідання Вченої ради
та трудового колективу університету 31 серпня 2015 р.
Порядок денний
1. Підсумки діяльності Вінницького національного медичного університету імені
М.І. Пирогова за 2014-2015 н.р. та завдання колективу на 2015-2016 н.р.
Інформ. – ректор університету, академік НАМН України, проф. Мороз В.М.
2. Затвердження плану роботи університету, Вченої ради, ректорату, деканатів,
навчального та наукового відділів на 2015-2016 навчальний рік.
Доповідач – проректор
з
науково-педагогічної
(навчальної)
роботи
проф. Гумінський Ю.Й.
3. Р і з н е.

