
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 науково-

методичних 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 медико-

біологічних 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, лікарями-

інтернами 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. 
 


