
25 травня 2023 року о 13:00 в актовій залі університету відбудеться 

засідання Вченої ради університету з порядком денним: 

 

1. Про присвоєння звання почесного професора ВНМУ ім. М.І. Пирогова 

науково-педагогічним працівникам 

Доповідач – в.о. ректора закладу вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 
професорка Петрушенко Вікторія Вікторівна 

 

2. Про результати роботи комісії з атестації робочих місць ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова 

Доповідач – професор Гумінський Юрій Йосипович, професор кафедри 
анатомії людини 

 

3. Про затвердження положень щодо виборчої системи та порядку обрання 

керівництва закладу 

Доповідач – заступник ректора закладу вищої освіти з правових питань 
Сергійчук Сергій Леонідович 

 
4. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань 

Доповідач – учений секретар університету, доцент Гребенюк Дмитро 
Ігорович 

 
5. Підготовка в інтернатурі та безперервний професійний розвиток 

фармацевтів/провізорів на кафедрі фармації: проблеми і перспективи 

Доповідач – завідувачка кафедри фармації, професор Кривов’яз Олена 
Вікторівна 

 
6. Про внесення змін до Правил прийому у ВНМУ ім. М.І. Пирогова на 2023 

рік із додатками відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої 

освіти в 2023 році 

Доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії професор Тихолаз 
Віталій Олександрович 

 
7. Про затвердження освітньо-наукової програми та навчального плану 

спеціальності 229 «Громадське здоров’я» третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти ступеня доктор філософії 

Доповідач – гарант освітньо-наукової програми 229 «Громадське здоров’я» 
третього (освітньо-наукового) рівня, професор Сергета Ігор Володимирович, 
завідувач кафедри загальної гігієни та екології 

 
8. Про затвердження освітньо-наукової програми та навчального плану 

спеціальності 221 «Стоматологія» третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти ступеня доктор філософії 

Доповідач – гарант освітньо-наукової програми 221 «Стоматологія» третього 
(освітньо-наукового) рівня, доцент Гаджула Наталія Григорівна, доцент 
кафедри терапевтичної стоматології 

 



9. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін з підготовки 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня 

доктор філософії, які включені до навчальних планів зі спеціальностей: 

091 «Біологія та біохімія», 221 «Стоматологія», 225 «Медична 

психологія», 229 «Громадське здоров’я» 

Доповідач – завідувач аспірантури та докторантури, доцент Чорнопищук 
Тетяна Іванівна 

 
10. Про затвердження Положення про школу гарантів освітніх програм 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова 

Доповідач – гарант освітньо-професійної програми 222 «Медицина», 
професор Заічко Наталія Валентинівна, завідувач кафедри біологічної та 
загальної хімії 

 
11. Про затвердження положення про надання платних послуг 

Доповідач – заступник ректора закладу вищої освіти з економічних питань 
Настенко Галина Францівна 

 
12. Про затвердження Плану гендерної рівності ВНМУ ім. М.І. Пирогова 

Доповідач – помічник ректора ЗВО з виховної роботи, PhD Побережець 
Віталій Леонідович 

 

13. Результати анонімного опитування мешканців гуртожитків ВНМУ ім. 

М.І. Пирогова про задоволеність умовами проживання 

Доповідач – помічник ректора ЗВО з виховної роботи, PhD Побережець 
Віталій Леонідович 

 

14. Різне 



27 квітня 2023 року о 13:00 в актовій залі університету відбудеться 

засідання Вченої ради університету з порядком денним: 

 

1. Про затвердження Правил прийому у ВНМУ ім. М.І. Пирогова на 2023 

рік із додатками відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої 

освіти в 2023 році 

Доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії професор Тихолаз 

Віталій Олександрович 

 

2. Про ліцензування та затвердження освітньої програми 227 “Терапія та 

реабілітація” першого (бакалаврського) рівня 

Доповідач – гарант освітньої програми професор ЗВО Жебель Вадим 

Миколайович, завідувач кафедри терапії медичного факультету № 2 

 

3. Про ліцензування та затвердження освітньої програми 229 “Громадське 

здоров’я” другого (магістерського) рівня 

Доповідач – гарант освітньої програми професор ЗВО Родінкова Вікторія 

Валеріївна, професор кафедри фармації 

 

4. Про затвердження освітньо-наукової програми та навчального плану 

спеціальності 091 “Біологія та біохімія” третього (освітньо-наукового) 

рівня 

Доповідач – гарант освітньо-наукової програми професор ЗВО Сарафинюк 

Лариса Анатоліївна, завідувачка кафедри фізвиховання та ЛФК 

 

5. Про затвердження освітньо-наукової програми та навчального плану 

спеціальності 225 “Медична психологія” третього (освітньо-наукового) 

рівня 

Доповідач – гарант освітньо-наукової програми д.мед.н., доцент ЗВО Белов 

Олександр Олександрович, доцент кафедри медичної психології та 

психіатрії 

 

6. Аналіз діяльності науково-дослідного інституту реабілітації осіб з 

інвалідністю (навчально-науково-лікувального комплексу) ВНМУ ім. 

М.І. Пирогова за 2022 рік та перспективи подальшої роботи 

Доповідач – директор науково-дослідного інституту реабілітації осіб з 

інвалідністю (навчально-науково-лікувального комплексу) ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова 

 

7. Про внесення змін до складу Вченої ради 

Доповідач – в.о. ректора закладу вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 

професорка Петрушенко Вікторія Вікторівна 

 

8. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади 

згідно з оголошенням в газеті «Вінниччина» від 22 березня 2023 року 

Доповідач – учений секретар університету, доцент Гребенюк Дмитро 

Ігорович 

 

9. Різне 



30 березня 2023 року о 13:00 в конференц-залі університету відбудеться 
засідання Вченої ради університету з порядком денним: 
 

1. Про затвердження Наказу про присвоєння ступеня вищої освіти магістр 
Медицини з професійною кваліфікацію – лікар випускникам 
факультету підготовки іноземних громадян 

Доповідач – декан факультету підготовки іноземних громадян, доцент 
Довгань Олександр Вікторович 

 

2. Проблеми та перспективи медичної освіти в Україні: сучасні виклики 

Доповідач – в.о. ректора закладу вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 
професорка Петрушенко Вікторія Вікторівна 

 

3. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади 
згідно з Наказом № 5 від 16 січня 2023 року та об’явою в газеті 
«Вінниччина» від 18 січня 2023 року 

Інформ. – учений секретар університету, доцент Гребенюк Дмитро Ігорович 

 

4. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань 

Інформ. – учений секретар університету, доцент Гребенюк Дмитро Ігорович 

 

5. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2022 рік 

Доповідач – заступник ректора закладу вищої освіти з економічних питань 

Настенко Галина Францівна 

 

6. Аналіз діяльності науково-дослідного інституту реабілітації осіб з 
інвалідністю (навчально-науково-лікувального комплексу) ВНМУ 
ім. М.І. Пирогова за 2022 рік та перспективи подальшої роботи 

Доповідач – директор науково-дослідного інституту реабілітації осіб з 
інвалідністю (навчально-науково-лікувального комплексу) ВНМУ 
ім. М.І. Пирогова, професор Шевчук Віктор Іванович 

 

7. Різне 



В.о. ректора закладу вищої освіти  

ВНМУ ім. М.І. Пирогова 

проф. В.В. ПЕТРУШЕНКО 

 

21 лютого 2023 р. о 13:00 в актовій залі університету відбудеться 

засідання Вченої ради університету з порядком денним: 

 

1. Актова доповідь в.о. ректора закладу вищої освіти ВНМУ 

ім. М.І. Пирогова, доктора медичних наук, професорки 

Петрушенко Вікторії Вікторівни 

Доповідач – в.о. ректора закладу вищої освіти ВНМУ    

ім. М.І. Пирогова, професорка Петрушенко 

Вікторія Вікторівна 

 

2.  Про обрання голови Вченої ради університету 

Доповідач – проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної 

та лікувальної роботи, професор Погорілий Василь 

Васильович 

 

3. Про внесення змін до складу Вченої ради університету 

Доповідач – в.о. ректора закладу вищої освіти ВНМУ    

ім. М.І. Пирогова, професорка Петрушенко 

Вікторія Вікторівна 

 

4. Про затвердження Положення про присвоєння заслуженого 

професора ВНМУ ім. М.І. Пирогова 

Доповідач – в.о. ректора закладу вищої освіти ВНМУ    

ім. М.І. Пирогова, професорка Петрушенко 

Вікторія Вікторівна 

 

5. Про присвоєння звання почесного професора ВНМУ 

ім. М.І. Пирогова президенту НАМН України, академіку НАМН 

України, професору Цимбалюку В.І. та віце-президенту НАМН 

України, академіку НАМН України, член-кореспонденту НАН 

України професору Лазоришинцю В.В. 

Доповідач – в.о. ректора закладу вищої освіти ВНМУ    

ім. М.І. Пирогова, професорка Петрушенко 

Вікторія Вікторівна 



 

6. Аналіз якості реалізації освітніх програм у ВНМУ імені М.І. 

Пирогова 

Доповідач – керівник відділу забезпечення якості, доктор медичних 

наук, доцент Назарчук Олександр Адамович 

 

 

7. Лікувальна робота співробітників клінічних кафедр в умовах 

воєнного стану 

Доповідач – проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної 

та лікувальної роботи, професор Погорілий Василь 

Васильович 

 

8. 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 

 

9. Різне: 

 

9.1. Про призначення двох наукових керівників здобувачам вищої 

освіти ступеня доктора філософії 

Доповідач – проректор закладу вищої освіти з наукової роботи, 

професор Власенко Олег Володимирович 

 

9.2. Про затвердження індивідуальних навчальних планів та 

індивідуальних планів наукової роботи здобувачів наукового 

ступеня доктора філософії 

Доповідач – проректор закладу вищої освіти з наукової роботи, 

професор Власенко Олег Володимирович 

 



24 листопада 2022 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться 

засідання Вченої ради університету з порядком денним: 

 

1. Залучення бази клініко-діагностичної лабораторії клініки до 

наукової роботи університету. 

Доповідач – директор університетської клініки  

професор Семененко Андрій Ігорович  

 

2. Затвердження звітів НДР кафедр, що завершуються у 2022 році 

і протоколів наукових ініціативних тем кафедр, що продовжують 

виконуватися в 2023 році. 

Доповідач – проректор закладу вищої освіти з наукової роботи  

                               професор Власенко Олег  Володимирович 

 

3. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань. 

Інформ. – учений секретар університету  

доцент Кондратюк Алла Іванівна 

 

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 Олег  Володимирович 

 

5. Різне. 



27 жовтня 2022 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться 

засідання Вченої ради університету з порядком денним: 

 

1. Результати обговорення та затвердження колективного договору 

між адміністрацією та трудовим колективом Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за 2022/23 

навчальний рік. 

 Доповідач – голова профспілкового комітету університету  
доцент Матвійчук Микола Васильович 
 

2. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні 

посади згідно з об’явою в газеті «Вінниччина» від «21» вересня 2022 

року. 

Інформ. – учений секретар університету  

доцент Кондратюк Алла Іванівна 

 

3. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань. 

Інформ. – учений секретар університету  

доцент Кондратюк Алла Іванівна 

 

4. Затвердження теми і плану докторської дисертації асистента 

кафедри хірургії № 1 з курсом урології Суходолі Сергія Анатолійовича 

«Сучасні підходи до діагностики та хірургічного лікування хронічного 

панкреатиту, з високим ризиком розвитку раку підшлункової залози, з 

урахуванням морфо-функціональних змін (клініко-експериментальне 

дослідження)». 

Науковий консультант: академік НАМН України, д.мед.н., проф. 

Усенко Олександр Юрійович.  

Рецензенти: проф. Дронов О.І., проф. Шкарбан В.П.,  

 проф. Каніковський О.Є.  

 

5. 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 

 

6. Різне. 



29 вересня 2022 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться 

засідання Вченої ради університету з порядком денним: 

 

1. Про удосконалення структури та розробку додаткових станцій для 

проведення ОСП(К)І. 

Доповідач – проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної та 

навчальної роботи, професор Серебреннікова Оксана 

Анатоліївна 

 

2. Звіт про результати прийому вітчизняних студентів до Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова у 2022 році.  

Доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії 

доцент Кордон Юлія Володимирівна 

 

3. Про затвердження проектів НДР для подання заявки на конкурсний 

відбір МОЗ України від ВНМУ ім. М.І. Пирогова на 2023 рік. 

Доповідач – проректор закладу вищої освіти з наукової роботи  

професор Власенко Олег Володимирович 

 

4. Різне. 



Шановні колеги! 

02 вересня об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться розширене засідання 

Вченої ради університету  та збори трудового колективу 

 

У порядку денному: 
1. Підсумки діяльності Вінницького національного медичного університету 
ім. М.І. Пирогова за 2021/22 навчальний рік та завдання колективу на 
2022/23 навчальний рік. 
 Доповідач – ректор закладу вищої освіти, академік НАМН України,  

професор Мороз Василь Максимович 

 

 

 

Після завершення засідання відбудеться коротка нарада зі 

завідувачами кафедр з питань організації навчального процесу. 

Посилання на засідання буде надіслано додатковим листом. 

 

З повагою  

Учений секретар  

доцент А.І. Кондратюк 












