
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. 

5. Р і з н е. 
 



Засідання Вченої ради університету відбудеться  
24 листопада 2016 р. о 13.00 в актовій залі морфкорпусу  

З порядком денним: 
 

1. 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. 
 

2. Системність, комплексність та інтегрованість в діяльності наукової 
бібліотеки ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 

Доповідач – директор бібліотеки Кравчук Н.М. 
 

3. 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 

 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

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. 


