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.

