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ЗВІТ РЕКТОРА
ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. М.І.ПИРОГОВА
академіка НАМН України, професора В.М. МОРОЗА
про виконання умов контракту за 2018 рік
Університет здійснює свою діяльність на основі ліцензії МОН України
(серія АЕ № 527443 від 04.11.2014 р.), має право надавати освітні послуги,
пов'язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог спеціаліста
та магістра (у тому числі для іноземних громадян), проводити післядипломну
підготовку лікарів і провізорів, підготовку до вступу у вищі навчальні заклади.
Науково-дослідна та навчально-освітня діяльність ВНМУ ім. М.І.Пирогова
відповідає Конституції України, враховує вимоги Законів України «Про освіту» ,
«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про тимчасові
заходи на період проведення антитерористичної операції». Університет діє на
підставі Статуту, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я
України 18 жовтня 2016 року № 1086, та Концепції розвитку ВНМУ ім.
М.І.Пирогова на 2016-2021 рр. (затверджена 29.08.2016 р.), чітко планує та
організовує свою діяльність з метою успішної конкуренції на вітчизняному та
світовому ринку знань.
ВНМУ ім. М.І.Пирогова 2018 року відзначений експертами Міністерства
освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та
удостоєний Почесного звання «Лідер вищої освіти України» та нагороджений
Гран-прі у номінаціях, «Розвиток матеріально-технічної бази навчального
закладу», «Лідер наукової та науково-технічної діяльності», «Міжнародне
співробітництво в галузі освіти і науки»; а також університет був прдставлений
на міжнародних виставках «The Healthy Future Partnering Event», Liverpool,
Great Britain та «Meet in Italy for Life Sciences», Bologna, Italy.
Навчально-методична, науково-освітня та виховна робота у ВНМУ ім.
М.І.Пирогова спланована відповідно до чинних законів України, Національної
доктрини розвитку освіти, на підставі «Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді», «Загальної декларації прав людини» та інших
нормативних документів України.
КАДРОВА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ
Формування кадрового складу університету здійснюється відповідно до
«Положення про порядок укладання трудових договорів (контрактів) з науково2

педагогічними працівниками», з урахуванням положень Закону України «Про
вищу освіту» та інших чинних законодавчих актів.
В університеті станом на 01.01.2019 р. працює 1808 співробітників.
Навчально-виховний процес на 60 кафедрах ВНМУ ім. М.І.Пирогова забезпечує
1058 науково-педагогічних працівників, з них штатних осіб – 947 (89,5%),
сумісників – 111 (10,5%). Науковий ступінь доктора наук мають 129 осіб (12,2%),
кандидата наук – 689 осіб (65,1%) та без наукового ступеня – 240 (22,7%). Вчене
звання професора мають 94 особи (8,8%), а звання доцента – 411 осіб (38,8%).
Усі кафедри університету повністю укомплектовані науково-педагогічними працівниками. Доктори наук очолюють 49 кафедр; доценти, кандидати наук
– 11 кафедр (іноземних мов з курсом латинської мови і медичної термінології ;
українознавства; фтизіатрії; ортопедичної стоматології; стоматології дитячого
віку; очних хвороб; фармацевтичної хімії; фармації; неврології та нейрохірургії;
медицини катастроф та військової медицини; медичної біології).
Серед 60 кафедр – 6 укомплектовані на 100% викладачами з науковими
ступенями і званнями, на 33 кафедрах працює по 2-4 доктори наук. Кількість
докторів наук віком до 40 років становить 12 осіб.
Середній вік завідувачів кафедр – 54 роки; професорів – 58 років, доцентів
– 50 років, асистентів – 36 років.
Віковий склад науково-педагогічних працівників: до 40 років – 382 особи
(36,2%), 41-50 років – 291 особи (27,5%), 51-61 років – 192 осіб (18,1 %), понад
60 років – 193 особи (18,2%). Серед загальної кількості науково-педагогічних
працівників кількість осіб пенсійного віку складає 18,9% (201 особа).
Серед викладачів за статтю: чоловіків – 38,0% (403 особи); жінок – 62,0%
(655 осіб).
В університеті здійснюється постійна робота з підготовки резерву
завідувачів кафедр і викладацького складу з урахуванням нових спеціальностей.
Серед резерву на посади завідувачів кафедр доктори наук, професори – 30 осіб,
кандидати наук, доценти – 30 осіб. Середній вік резерву – 47 років.
На випускаючих кафедрах навчальний процес забезпечують 329 науковопедагогічних працівників. З науковим ступенем – 277 (84,2%) осіб, серед яких
докторів наук – 46 (з них до 40 років – 2 (4%)), кандидатів наук – 231 (з них до 40
років – 69 (29,8%)).
Серед співробітників університету 23 особи удостоєні почесних звань:
Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений лікар України, Заслужений
працівник освіти України; 10 – Лауреатів Державної премії України; 8 –
нагороджені Почесною грамотою Кабінету Міністрів України; 4 – Почесною
Грамотою Верховної ради України, 16 – грамотами МОН України, 50 – грамотами
МОЗ України, 34 – іншими нагородами (медаль академіка М.Д. Стражеска «За
заслуги в охороні здоров’я», Орден «за заслуги» III ступеня, пам’ятна медаль «За
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досягнення в галузі міжнародної освіти» I ступеня, знак «За розбудову освіти»,
Відзнака міського голови, Подяка Прем’єр-Міністра України тощо).
Чітко працюють структури та кафедри університету з питань планування
та організації підвищення кваліфікації викладачів за фахом і педагогічної
майстерності викладання. Питання підвищення кваліфікації викладачів
обговорювались на засіданнях ректорату та Вченої ради університету з
прийняттям відповідних організаційних рішень. Кафедрами впроваджено
перспективне планування підвищення кваліфікації викладачів з оформленням
заявок у навчальний відділ, де формується загальноуніверситетський план
підвищення кваліфікації з педагогічної майстерності викладання.
Відділом кадрів формується база даних університету «Облік медичних
кадрів України», в якій фіксується інформація про стан підвищення кваліфікації
та наявність лікарської категорії викладачів клінічних кафедр, та щоквартально
подається до ДП «Укрмедреєстр» МОЗ України.
Розширена мережа закладів, на яких викладачі університету мають можливість пройти фахове та з педагогічної майстерності підвищення кваліфікації.
Функціонують ліцензійні курси удосконалення лікарів при кафедрах
факультету післядипломної освіти ВНМУ у м. Вінниці, крім тих, які працюють
на базі філіалу в м. Хмельницькому: «Загальна практика – сімейна медицина»,
«Ортопедія та травматологія», «Неонатологія», «Кардіологія», «Ревматологія»,
«Дитяча хірургія», «Дитяча ортопедія і травматологія», на яких викладачам
клінічних кафедр надано можливість пройти первинну спеціалізацію,
передатестаційні цикли навчання безоплатно.
Університетом укладено двосторонні угоди з Національним медичним
університетом ім. О.О.Богомольця, Національною академією післядипломної
освіти ім. П.Л.Шупика, Національним фармацевтичним університетом,
Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М. Коцюбинського,
Вінницьким національним аграрним університетом та Вінницьким обласним
інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників на проходження
викладачами університету підвищення кваліфікації за фахом та з педагогічної
майстерності викладання та організації навчального процесу.
2018 року 79 науково-педагогічних працівників університету проходили
стажування за кордоном відповідно до програм двостороннього та
багатостороннього міжнародного обміну. Всього підвищення кваліфікації за
звітний період здійснили 208 викладачів. На даний час 100% викладачів не
мають заборгованості за планами підвищення кваліфікації. На кафедрах і курсах
факультету післядипломної освіти успішно виконуються планові завдання МОЗ
України щодо здійснення різних форм післядипломної підготовки медичних
кадрів різних ланок охорони здоров’я з багатьох областей України.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
Організація освітнього процесу з підготовки фахівців галузі «Охорона
здоров’я» відповідає Постанові Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. №
266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», розроблені та затверджені
Стандарти вищої освіти (другий магістерський рівень) галузі знань 22
«Охорона здоров’я» по спеціальностях, які погоджені рішенням вченої ради
ВНМУ ім. М.І.Пирогова (протокол № 10 від 28 квітня 2016 року), а також
затверджені освітньо-професійні програми, відповідно до яких здійснюється
підготовка фахівців галузі знань «Охорона здоров’я», – введені в дію з 01
вересня 2016 року.
На підставі освітньо-професійних програм затверджені навчальні плани,
структуровані у кредитах ЄКТС, відповідно підготовлена обліково-звітна
документація. Вчасно затверджені графік навчального процесу та розклади
занять для усіх курсів і факультетів, відкориговане педагогічне навантаження
та штат науково-педагогічного та допоміжного персоналу на 2018-2019
навчальний рік (наказ № 407 від 23.08.2018 р.), відповідно до затверджених
навчальних планів підготовки фахівців за кафедрами закріплено викладання
дисциплін (наказ № 410 від 27.08.2018 р.). Освітній процес, у тому числі
самостійна робота студентів, за кожною освітньою програмою організовані та
забезпечені необхідними ресурсами.
На підставі результатів проведеного самоаналізу спеціальності 7.12020102
«Клінічна фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», а також
аналізу змісту підготовки фахівців, організаційного, навчально-методичного,
наукового, кадрового, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення
навчально-виховного процесу і якості підготовки випускників, у тому числі
іноземних громадян, акредитаційною комісією МОН України встановлено
відповідність нормативам і вимогам до акредитації підготовки фахівців з
вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та отримано
сертифікат про акредитацію з напряму 1202 «Фармація» спеціальності
7.12020102 «Клінічна фармація» за ІІІ рівнем.
З метою вдосконалення системи контролю навчально-методичного
забезпечення та якості підготовки фахівців у ВНМУ ім. М.І. Пирогова
затверджено склад комісії з моніторингу якості освіти, яка контролює
навчально-методичну діяльність, перевіряє якість підготовки студентів до
підсумкового контролю, ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок», іспиту з
Міжнародних основ медицини (IFOM). Відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку
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здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня
вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»
проводиться активна підготовка до оцінювання рівня компетентності майбутніх
лікарів порівняно зі світовими стандартами. У результаті постійного
моніторингу якості навчального процесу одержано об’єктивну інформацію про
стан навчально-методичного забезпечення кафедр; надана допомога кафедрам у
стандартизації навчально-методичного забезпечення; з’ясовані проблемні
питання, на які варто завідувачам кафедр та викладачам звернути особливу
увагу; відзначено позитивні зміни внаслідок постійного контролю та
регулярного проведення моніторингу.
Здійснювати контроль за якістю освіти на всіх етапах освітнього процесу
допомагає впроваджений електронний журнал успішності студентів,
розроблений на основі web-технологій і забезпечує сучасний підхід до
автоматизації обліку навчальної діяльності студентів; відкритість та проз орість
навчального процесу шляхом надання через Internet доступу до результатів
успішності; відображає особистісний рейтинг кожного студента; формує
зворотній зв’язок між студентами, викладачами та адміністрацією університету;
забезпечує контроль за виконанням своїх обов’язків усіма сторонами
навчального процесу.
Як з метою навчання студентів, так і тематичного післядипломного
удосконалення лікарів ефективно використовується симуляційний центр ВНМУ
ім. М.І.Пирогова, у якому презентоване обладнання із залученням сучасних
інноваційних симуляційних технологій, віртуальні лапароскопічні та
гістероскопічні тренажери, на яких можна виконувати базові оперативні
втручання у режимі реального часу. На базі стимуляційного центру, окрім
занять, проводяться всеукраїнські конференції, практичні майстер-класи.
Науковцями університету розроблений і використовується у навчальному
процесі унікальний блок комп’ютерних програм «СКІФ», що моделює діяльність
органів та систем організму людини в нормі та при різних патологічних станах.
Навчальний процес в університеті організовано двома мовами: українською
та англійською. Для професорсько-викладацького складу із залученням
викладачів кафедри іноземних мов працюють курси вивчення англійської мови.
ВНМУ ім. М.І.Пирогова має сертифікат Центру підготовки до іспиту Cambridge
English, який засвідчує право університету тестувати рівень компетенцій з
англійської мови, готувати та реєструвати кандидатів до іспитів. При бібліотеці
університету для студентів також функціонують курси вивчення польської мови.
Науково-педагогічний колектив постійно працює над підвищенням рівня
професійних знань, умінь та практичних навичок. Щороку збільшується
кількість викладачів, які підтверджують рівень опанування іноземної мови:
станом на грудень 2018 року 360 викладачів ВНМУ ім. М.І. Пирогова мають
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посвідчення та сертифікати згідно з договором Центру підготовки з англійської
мови в Cambridge English. Сертифікати рівнів В2 мають 268 викладачів; 43
викладачі мають диплом та сертифікати перекладача, 15 викладачів мають
сертифікати підвищення кваліфікації (з викладання англійською мовою), які
отримали за кордоном.
За результатами навчально-методичної роботи науково-педагогічним та
педагогічним колективом кафедр видано: 8 монографій, 13 підручників; 18
навчальних посібників, 49 навчально-методичних посібників, 68 методичних
рекомендацій для студентів, видано 6 збірників тез за проведеними навчальнометодичними конференціями, 1 інформаційний лист, зареєстрований в
Укрмедпатентінформ.
Впродовж 2018 року на базі ВНМУ ім. М.І. Пирогова були проведені
навчально-методичні та науково-практичні конференції, зокрема «Сучасні
методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних
навчальних закладах», «Наукові аспекти в діяльності бібліотек: сучасний
погляд, практичний досвід», круглы столи до Міжнародного дня захисту прав
людини, до Всесвітнього дня хоспісної та паліативної допомоги. Під час
заходів обговорювалися питання ефективної інтеграції освітнього процесу з
метою забезпечення якості вищої медичної освіти, соціально-гуманітарні,
культурологічні та виховні аспекти забезпечення якості вищої медичної освіти.
Враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти» (№ 229 від
15 квітня 2015 року) та «Положення про Реєстр вищих навчальних закладів
Єдиної державної електронної бази з питань освіти», прийнятого 23.09.2016 р.,
постійно оновлюється реєстр даних про університет, документи про освіту, про
присвоєння вчених звань та наукових ступенів, матеріально-технічну базу та
інші регламентуючі документи.
Важливу роль відіграє наукова бібліотека ВНМУ ім. М.І.Пирогова як
науковий, навчальний, довідково-інформаційний, просвітницький центр, що діє
на підставі регламентуючих та керівних документів МОЗ, МОН та Мінкультури
і туризму України, Статуту університету та «Положення про бібліотеку ВНМУ
ім. М.І. Пирогова». Основу якісного формування бібліотечного фонду
становить його оптимальна відповідність напрямам діяльності університету,
комплектування фондів є мобільним і ефективним, фонд бібліотеки постійно
поповнюється новими підручниками, передплатними періодичними та
електронними виданнями. У 2018 році було придбано 8694 примірників книг
видань на суму 3 987 286,80 грн. та 165 періодичних назв на суму 132 558,64
грн. Загальний фонд бібліотеки на 01.01.2019 р. становить 572 475 примірників
видань з різних галузей знань. Література медичної тематики складає 472 410
прим., що становить понад 82,5% від загального фонду. Із них наукових видань
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– 37,5% та навчальних – 33%. Крім того, бібліотека нараховує 105 022
примірники періодичних видань.
За мовною ознакою кількість видань українською мовою щороку
збільшується. У 2018 р. надходження україномовних видань склали 56%, видань
російською мовою – 9%, іноземними мовами – 35%. У зв’язку із збільшенням в
університеті кількості англомовних студентів бібліотека продовжувала
комплектувати фонд літературою англійською мовою, надходження яких
поточного року склало 4 298 примірників, в т.ч. науковими виданнями
видавництва Elsevier (613 прим.). Загальна кількість видань активного фонду
відділу літератури іноземними мовами становить 20 876 примірників.
Загальна кількість читачів бібліотеки – 12 086 осіб, відвідування яких
становить 362 997 од. та книговидача 600 912 од. Найчисельнішою категорією є
студенти – 10 549 (88%) осіб, викладачі становлять 7,2%, молоді науковці –
1,2%, інтерни – 0,6% від загальної кількості читачів.
Ефективному
забезпеченню
інформаційних
потреб
сприяють:
автоматизована система IRBIS та фонд книжкових і періодичних видань,
видання на електронних носіях, мережні ресурси локального та віддаленого
доступів, картковий та електронний довідковий апарат.
Електронний каталог складається з 7 баз даних загальною кількістю 397 486
записів і є найбільш затребуваним серед користувачів. В електронний каталог
введений весь активний фонд; база даних журнальних статей має глибину пошуку
21 рік (до 1997 року) і налічує майже 289 тис. записів.
Постійно удосконалюється та розширюється інформативність сайту бібліотеки. Зокрема, надається доступ до інформаційних ресурсів власної генерації,
локального та відкритого доступів в мережі Інтернет, відкритих безоплатних
тестових онлайн-доступів різних видавництв. Протягом року сайт відвідало понад
12 тис. користувачів України та зарубіжжя, які здійснили 41082 перегляди.
За ліцензійними умовами різні форми підготовки в університеті 100% забезпечені підручниками і навчально-методичними матеріалами. Забезпеченість
підручниками на одного суб’єкта навчання –, зокрема, навчальною літературою
одного студента становить 18 примірників, а забезпеченість науковою літературою
одного науковця – 212 примірників, що задовольняє потреби користувачів у
науково-дослідній діяльності, підвищенні професійного, загальноосвітньо го та
культурного рівня, самостійній роботі студентства та науковців.
Станом на 01.01.2019 року в університеті навчається 8563 студентів, з них
7628 осіб денної та 908 – заочної форм навчання. На підготовчому відділенні
навчалося впродовж року 84 слухачі. На третьому рівні здобувають освіту 120
аспірантів та 101 клінічний ординатор. Всі здобувачі вищої освіти проходять
практичну підготовку. Цього року 460 студентів направлені на практику за
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кордон відповідно до програм двостороннього та багатостороннього
міжнародного обміну.
2018
року здійснено
випуск 1340 вітчизняних спеціалістів
(бюджет/контракт):
лікувальна справа
688 (321/367),
педіатрія
109 (40/69);
медична психологія
23 (0/23);
стоматологія
164 (4/160);
фармація (денна форма)
57 (0/57),
(заочна форма)
286 (0/286);
клінічна фармація
13 (0/13)
А також 221 іноземний громадянин отримали диплом спеціаліста.
Університет вивчає попит на медичні спеціальності на ринку праці.
Випускники університету працевлаштовуються за фахом, продовжують
навчання у військовій медичній академії на здобуття освітнього рівня магістра
– офіцера медичної служби Збройних сил України.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
Головною метою проведення наукових досліджень у Вінницькому
національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова у 2018 році було
наукове забезпечення процесів збереження та зміцнення здоров’я населення,
розробка та наукове обґрунтування сучасних лікувально-діагностичних та
лікувально-профілактичних технологій, впровадження наукових ідей та
напрацювань у різні форми діяльності закладу вищої медичної освіти.
У зв’язку з цим пріоритетними напрямами проведення прикладних
наукових досліджень в університеті визначені:
• охорона материнства і дитинства (профілактика захворюваності,
інвалідності та смертності серед жінок і дітей, створення та впровадження
нових методів діагностики, лікування і реабілітації, вивчення патогенетичних
механізмів перинатальної патології, чинників ризику тощо).
• профілактика,
діагностика, лікування та реабілітація хронічних
захворювань серед різних груп населення (серцево-судинна патологія,
патологія органів травлення і дихання, сечостатевої системи і нервової системи,
алергічні захворювання).
• створення, проведення експериментальних досліджень та впровадження
нових лікарських засобів, апаратів і приладів.
Разом з тим, особлива увага протягом звітного періоду приділялася
фундаментальним науковим дослідженням згідно з основними напрямами:
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вивчення антропологічних, генетичних, фізіологічних та психологічних
характеристик організму людей різного віку (від неонатального до похилого) з
метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань;
• визначення закономірностей морфогенезу та патоморфозу захворювань
різного походження з метою розроблення та удосконалення технологій
вторинної профілактики;
• розроблення наукових основ сучасних лікувально-профілактичних
технологій (експериментальний дизайн, створення експериментальних моделей,
інформаційно-аналітичне узагальнення одержаних даних тощо).
Відповідно до зазначених напрямів створено та успішно функціонує ціла
низка наукових підрозділів університету, що включають у свою структуру:
• науково-дослідний центр;
• клініко-діагностична
лабораторія
науково-дослідного
інституту
реабілітації осіб з інвалідністю;
• науково-дослідна клініко-діагностична лабораторія;
• науково-дослідна лабораторія функціональної морфології та генетики
розвитку;
• навчально-наукова
клініко-діагностична лабораторія полімеразноланцюгової реакції;
• науково-дослідна лабораторія експериментальної нейрофізіології;
• клініко-діагностична гастроентерологічна лабораторія;
• бактеріологічна лабораторія;
• навчально-науково-дослідна лабораторія з доклінічної оцінки лікарських
засобів та біологічно-активних речовин «Фармадар»;
• науково-дослідна лабораторія доклінічного вивчення фармакологічних
речовин;
• навчально-наукова
клініко-діагностична
(патоморфологічна)
лабораторія;
• навчально-науково-дослідна лабораторія вивчення алергенних факторів
довкілля;
• навчально-наукова лабораторія хімікофармакогностичних досліджень;
• експериментально-біологічна клініка (віварій).
Всі наукові лабораторії пройшли акредитацію та відповідно до рішення
Комісії з проведення акредитації вимірювальної апаратури МОЗ України
отримали відповідні атестати.
Відповідно до рішення Міністерства охорони здоров’я України з грудня
2007 року структурним підрозділом університету став науково-дослідний
інститут реабілітації осіб з інвалідністю (навчально-науково-лікувальний
комплекс університету). 2018 року створена Університетська клініка
•
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Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова шляхом
реорганізації комунального закладу «Міська клінічна лікарня № 2 м. Вінниці».
У проведенні наукових досліджень брав участь весь професорськовикладацький склад ВНМУ ім. М.І.Пирогова: виконувалось 53 науководослідні кафедральні теми, з яких 18 завершились, 34 – перехідних,
6 конкурсних наукових робіт із найбільш актуальних напрямів виконувались у
межах програм, що фінансуються МОЗ України в обсязі 2200,00 тис.грн., у
тому числі з програми фундаментальних досліджень – 500,50 тис.грн. і з
програми прикладних досліджень – 1699,150 тис.грн.
Фінансування наукових досліджень проводилося МОЗ України протягом
2018 року в межах бюджетної програми КПКВК 2301020 по фонду
фундаментальних досліджень 2 НДР в обсязі 500,50 тис.грн. та прикладних
досліджень 4 НДР в обсязі 1699,50 тис.грн. Загальний обсяг фінансування
2200,00 тис.грн.
Наукові школи університету представлені 12 напрямами:
Школа анатомів – започаткована в 1934 році; наразі працює 6 докторів
наук і 23 кандидати наук; загалом підготовлено 9 докторів та 40 кандидатів
наук; вивчаються закономірності соматогенезу у віковому аспекті населення
Подільського регіону; розроблені нормативні закономірності соматичних та
соматовісцеральних пропорцій організму людини в нормі.
Наукова школа фізіологів – рік заснування – 1934 рік; працює 4 доктори
наук, 7 кандидатів наук; підготовлено 13 докторів та 24 кандидати наук;
вивчаються умовні рефлекси, терморегуляція у людини, вісцеральне
представництво в головному мозку; механізми програмування рухів в
експерименті; опубліковано 12 монографій, отримано 21 авторське свідоцтво на
винаходи.
Школа мікробіологів – започаткована в 1936 році; працює 7 докторів наук і
25 кандидатів наук; підготовлено 10 докторів та 38 кандидатів наук. Напрям
наукової діяльності – розробка антимікробних лікарняних засобів; отримано
патентів – 98, ліцензійних угод – 5, товарних знаків – 11, запропоновано 11 не
маючих аналогів в світі лікарняних антимікробних препаратів, освоєно їх
виробництво в Україні; випущено 12 монографій.
Школа фармакологів – заснована в 1937 році; працює 4 доктори наук і 37
кандидатів наук; наукові дослідження спрямовані на пошук фізіологічноактивних сполук серед продуктів хімічного синтезу, спроможних стати
основою для створення нових лікарських засобів; представниками школи
отримано більше 100 патентів і авторських свідоцтв на розробки нових
фармпрепаратів.
Терапевтична школа – заснована в 1934 році; зараз працюють 22 доктора
наук і 82 кандидата наук. Засновник терапевтичної школи професор, д.мед.н.
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Шкляр Б.С.
Школа хірургії – функціонує з 1952 року, працює 22 доктори наук, 90
кандидатів наук; отримано 28 патентів на винаходи. Наукові дослідження у
галузі розробки нових способів хірургічної корекції, лікування ушкоджень
органів черевної порожнини.
Школа педіатрії – заснована у 1964 році, працює 2 доктори наук та 18
кандидатів наук; підготовлено 34 кандидати медичних наук; науководослідницька робота присвячена актуальним проблемам дитячої нефрології;
розробці комплексів рекомендацій по виходжуванню і реабілітації
недоношених дітей та дітей з вродженою патологією; патології дітей раннього
віку; вивченню стану здоров'я дітей в умовах тривалої дії малих доз радіації.
Школа дитячої хірургії – заснована в 1978 році; працюють 3 доктори наук
і 9 кандидатів наук; досліджуються перебіг гнійно-запалювальних процесів у
дітей, захворювання репродуктивних органів; запропоновані нові методи
операції при крипторхізмі; отримано 27 патентів на винаходи.
Школа акушерів-гінекологів – заснована в 1954 році; працює 4 доктори
наук і 13 кандидатів наук; коло наукових пошуків – зв’язок акушерськогінекологічної патології з впливом факторів зовнішнього середовища і
виробництва; медикаментозне переривання вагітності; видано 27 монографій.
Школа науковців громадського здоров’я – діє з 1946 року; працює 5
докторів наук і 28 кандидатів наук; розробляються соціально-медичні аспекти:
інвалідності в регіоні, проблеми новоутворень, серцево-судинних захворювань,
етико-деонтологічні основи вдосконалення лікарів, обґрунтування заходів
профілактики. Випущено чотири підручники з соціальної медицини та
загальної гігієни.
Школа функціональної морфології та антропогенетики – діє на базі НДЦ
університету, заснованого в 1991 році; працює 3 доктори наук і 8 кандидатів
наук; підготовлено 7 докторів наук, 39 кандидатів наук. Вивчається дія
екстремальних факторів, виникнення захворювань у залежності від
антропогенетичних характеристик організму, напрацьовуються нормативні
критерії здоров’я населення України на основі антропогенетичних ознак
організму; на базі НДІ функціонують редакції трьох журналів.
Анестезіологічна школа – працює 4 доктора медичних наук, на базі
створеної у 2018 році кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.
Основні медичні технології, що розроблялись науковцями університету
протягом звітного року: розробка і наукове обґрунтування технологій
визначення нормативних критеріїв здоров’я різних вікових та статевих груп
населення; розробка алгоритмів, методів і програм комп’ютерного моделювання
функціонування різних органів і систем організму в нормі і патології; визначення
закономірностей морфогенезу і патоморфозу захворювань різного походження з
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метою удосконалення профілактики; проведення експериментальних досліджень
та впровадження нових лікарських засобів; клінічні випробування нових
лікарських засобів.
Забезпечено належний рівень наукової новизни виконаних досліджень:
підготовлено та отримано 745 охоронних документів (патентів), з них 11 – на
винаходи та 3 авторських свідоцтва.
На базі університету 2018 року проведено 24 науково-практичних заходів
(з’їзди, конгреси, симпозіуми, наукові конференції) різного р івня, з них – 7
конференцій включено до реєстру заходів МОЗ та АМН України.
Протягом року над виконанням докторських робіт працювало 45
здобувачів та над виконанням кандидатських дисертацій – 236 осіб. 2018 року
захищено 5 докторських та 47 кандидатських дисертацій Станом на 01.01.2019
р. затверджено ДАК України: кандидатських – 30, докторських – 5.
Ефективність навчання в магістратурі, аспірантурі та докторантурі – 100%.
З числа професорсько-викладацького складу 63 є членами спеціалізованих
вчених рад ДАК України.
Серед осіб, що здійснювали 2018 року післядипломну підготовку в
університеті: аспірантів – 120, клінічних ординаторів – 101, магістрантів – 3.
Протягом звітного року науково-педагогічними працівниками ВНМУ ім.
М.І.Пирогова видано 8 монографій та 18 підручників, 1066 наукових публікації,
у тому числі, 617 – у визнаних зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях,
що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, опубліковано
162 статі; видано 1001 тез (124 – за кордоном); підготовлено 8 наукових
збірників, 1 методична рекомендація для практичної охорони здоров'я; 1
інформаційний лист. Опубліковані та подані до реєстру МОЗ України 22
нововведення з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи та 158
наукових розробок впроваджено в практику охорони здоров’я.
В університеті постійно працює студентське наукове товариство у 64
наукових гуртках. Активізувалася наукова робота студентів, як одна з
найважливіших складових підготовки висококваліфікованих фахівців, –
студенти брали активну участь у міжнародних, всеукраїнських олімпіадах і
конкурсах. Зокрема, 2018 року участю в ХІV Міжнародній студентській
науковій конференції «Перший крок в науку» було охоплено 967 студентів (з
них 86 студенти – гості з інших університетів), з них дипломами І ступеня
удостоєно 84 особи, ІІ ступеня – 104, ІІІ ступеня – 142 осіб. У збірнику
наукових праць цієї конференції опубліковано 782 студентських наукових
роботи. В інших ЗВО на студентських міжнародних та державних предметних
олімпіада, міжвузівських наукових конференціях студентів та молодих вчених
стали призерами 52 студенти, які були нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ
ступенів, а також дипломами «За кращу наукову доповідь».
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В університеті функціонують 4 спеціалізованих вчених ради:
- спеціалізована вчена рада Д 05.600.01 з правом проведення захистів
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за
спеціальностями: 14.01.01 – акушерство та гінекологія; 14.01.03 – хірургія;
14.01.09 – дитяча хірургія;
- спеціалізована вчена рада Д 05.600.02 з правом проведення захистів
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціаль ностями: 14.03.01 – нормальна анатомія; 14.03.03 – нормальна фізіологія;
- спеціалізована вчена рада Д.05.600.04 з правом проведення захистів
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за
спеціальностями: 14.01.10 – педіатрія; 14.01.13 – інфекційні хвороби;
- спеціалізована вчена рада Д 05.600.05 з правом проведення захистів
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями:
03.00.07 – мікробіологія; 14.01.32 – медична біохімія.
В університеті видаються 5 наукові фахові періодичні видання, які
включені до переліку ДАК України, а саме журнали:
 Вісник Вінницького національного медичного університету (постанови
Президії ВАК України № 1-05/7 від 09.06.1999 р. та № 1-05/10 від 10.12.2003 р.;
реєстраційне посвідчення: серія КВ № 7901 від 18.09.2003 р.); «Вісник ВНМУ» –
фахове наукове видання України у галузі медичних наук, згідно з переліком
наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України № 747
від 13.07.2015 р. (Додаток 17 до наказу); фахове наукове видання України у галузі
біологічних наук, згідно переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України № 1021 від 07.10.2015 р. (Додаток 11 до наказу).
 Вісник морфології (постанова Президії ВАК України № 1-05/7
від 09.06.1999 р.; реєстраційне посвідчення: серія КВ № 9310 від 02.11.2004 р.);
«Вісник морфології» – фахове наукове видання України у галузі медичних наук,
згідно переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом
МОН України № 528 від 12.05.2015 р. (Додаток 10 до наказу); фахове наукове
видання України у галузі біологічних наук (за спеціальностями 14.01.00-14.03.00)
згідно з переліком наукових фахових видань України, затвердженого наказом
МОН України № 747 від 13.07.2015 р. (Додаток 17 до наказу).
 Вiomedical and Biosocial Anthropology (постанова Президії ВАК України
№ 3-05/7 від 30.06.2004 р.; реєстраційне посвідчення: серія КВ № 7902 від
18.09.2003 р.). «Biomedical and biosocial anthropology» – фахове наукове видання
України у галузі медичних наук, згідно переліку наукових фахових видань
України, затвердженого наказом МОН України № 1328 від 21.12.2015 р.
(Додаток 8 до наказу), фахове наукове видання України у галузі біологічних наук
(за спеціальностями 14.01.00-14.03.00). Згідно з переліком наукових фахових
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видань України, затвердженого наказом МОН України № 747 від 13.07.2015 р.
(Додаток 17 до наказу).
 Pain Medicine (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу
масової інформації (Міністерства юстиції України) КВ 21691-1591Р від
24.11.2015 р.). Видано за підтримки Національної академії медичних наук
України, Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.
Фахове видання з міжнародною участю. Індексується у міжнародних
наукометричних базах: Index Copernicus, General Impact Factor, Google Scholar,
Journals Index, The World’s Largest Library Catalog, Academic Resourse Index
Research Bible, Scientific Indexing Services, Cosmos Impact Factor, SIF.
 Perioperative medicine (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації (Міністерства юстиції України) КВ 22735-12635Р від
26.04.2017 р.). Фахове рецензоване видання з міжнародною участю.
Щорічно видаються збірники наукових праць студентів та молодих вчених.
Друкується багатотиражна університетська газета «Молодий медик», журнал
«Пироговка» та інформаційний «Кур’єр» бібліотеки та наукового відділу.
Видаються навчально-методичні і науково-методичні матеріали для
забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи.
Наукова робота університету 2018 року поряд із традиційними формами
виконання запланованих НДР, що фінансуються з держбюджету, ініціативних
НДР, дисертаційних досліджень відбувався пошук європейських грантів,
міжнародних партнерів.
Завершена держбюджетна науково-дослідна робота (2016-2018 рр.) за темою
«Розробити пропозиції з оптимізації системи медико-соціальної реабілітації
учасників антитерористичної операції», номер державної реєстрації 0116U001419
(науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю ВНМУ). За
результатами роботи опублікована 1 монографія, 5 методичних рекомендацій, 3
інформаційні листи, 1 нововведення, 9 статей, зроблено 5 доповідей.
У 2018 році було ухвалено рішення вперше запровадити «Медаль Святого
Пантелеймона», якою нагороджуватимуть найдостойніших молодих медичних
працівників віком до 35 років. Цього року «Медаль Святого Пантелеймона»
поповнила наукові відзнаки нашого університету. Доцент кафедри фтизіатрії з
курсом клінічної імунології та алергології Дудника Андрія Борисовича, який
виграв грант (75000 євро) і є відповідальним координатором від України у
проекті Горизонт-2020 «Innova4TB», учасниками якого є 8 країн світу.
Протягом 2014-2018 років на кафедрі інфекційних хвороб виконувалась
ініціативна науково-дослідна робота «Особливості перебігу вірусних та
бактеріальних інфекцій залежно від генетичних, морфологічних та
метаболічних факторів». Співробітники кафедри є співавторами підручника
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«Інфекційні хвороби» 2018 року видання, що на сьогодні є базовим для
студентів всіх вищих медичних закладів України.
На кафедрі внутрішньої медицини № 1 виконувалась науково-дослідна
робота, що мала на меті дослідити ефективність і безпеку філготінібу,
селективного інгібітора янус-кінази 1, для лікування пацієнтів з активним
псоріатичним артритом.
Дослідження EQUATOR було рандомізованим, подвійним сліпим,
плацебо-контрольованим випробуванням фази 2, в якому взяли участь пацієнти
з 25 центрів у семи країнах (Бельгія, Болгарія, Чехія, Естонія, Польща, Іспанія
та Україна). Результати даного дослідження опубліковані в 2018 році в Lancet
Кафедра фармацевтичної хімії у співпраці з європейськими партнерами –
Інститутом органічної хімії (Чеська республіка, Прага) розробляють біозони,
які широко застосовуються у дослідженнях біологічних процесів на
молекулярному рівні.
У співпраці з Інститутом молекулярної біології і генетики Національна
академія наук України проводяться дослідження в експерименті впливу
стовбурових клітин на консолідацію переломів, на мозкову тканину і її функції
після ішемічного інсульту, на здатність організму функціонувати в умовах
введення субмаксимальних доз глюкокориткоїдів.
Наукова бібліотека ВНМУ ім. М.І.Пирогова активно долучилась до
наукових пошуків. Працівники бібліотеки 2018 року вперше отримали
можливість не тільки ретельно вивчати та опрацьовувати рідкісні і цінні
документи, але й надати до них доступ науковцям. На даний час база даних
«Рідкісні і цінні видання» налічує 1006 записів.
Результатом спільної роботи бібліотеки та наукового відділу 2018 року
стало створення профілю ВНМУ ім. М. І. Пирогова у базі Web of Science, яка
містить 754 публікації науковців університету. Науковцям університету
надавались консультації з питань реєстрації у БД Scopus, Web of Science,
ORCID. Систематично продовжувалося представлення науковців університету
на порталі «Бібліометрика української науки». Зареєстровано на 31.12.2018 р.
904 науковці.
Наукова бібліотека продовжила роботу з метою підтримки інституційного
репозитарію (ІР). Спільно з ЦНІТ університету було проведено його глобальне
редагування: переустановлено на 6 версію Dspace; на головній сторінці
представлено пакет регламентуючих документів; виведені для перегляду статистичні показники; фонди кафедр доповнені окремою колекцією авторефератів
дисертацій. На сьогодні ІР містить 2985 документів, введено 1000 патентів.
Бібліотека проводила наукову роботу з вивчення історії університету та
медицини краю. У рамках краєзнавчого проекту «Пам’ять університету»
проводили дослідження за тематикою: «Війна пройшлась по їхніх долях:
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співробітники та студенти ВНМУ на фронтах Другої Світової», «Професори та
доктори наук ВНМУ ім. М. І. Пирогова: 1921-2017 рр. (віхи життя та
діяльності), «Праці вчених ВНМУ», «Професори та доктори наук ВНМУ ім. М.
І. Пирогова: 1921-2017 рр. (віхи життя та діяльності), «Зламані, але нескорені»
(викладачі, випускники та студенти ВНМУ – жертви політичних репресій
тоталітарного режиму), «Історія ВНМУ ім. М. І. Пирогова в документах і
спогадах», «У бронзі, мармурі й граніті» (фотоматеріали та відомості про
пам’ятники, меморіальні дошки видатним медикам Вінниччини та науковцям,
видатним випускникам ВНМУ ім. М. І. Пирогова, «Літопис випускників»
(славетні лікарі-випускники університету).
Щорічне видання «Вінниччина медична: знаменні й пам’ятні дати» цього
року розширило свої рамки і вийшло у двох тематичних випусках: «Вінниччина
медична – 2019» і «ВНМУ ім. М. І. Пирогова: ювілеї, події, дати – 2019».
Календар «Вінниччина медична» містить матеріали про лікарів і науковцівмедиків, ювілярів 2019 року: уродженців краю та тих, хто тут працював,
керівників лікувальних закладів, відомих діячів медицини, які перебували
на Вінниччині; фахівців суміжних з медициною галузей; ювілеї лікувальних,
оздоровчих, медичних освітніх закладів Вінниччини та інші визначні і пам’ятні
дати медицини. У виданні також подано перелік Всесвітніх днів та професійних
свят 2019 року, пов’язаних з освітньою, медичною і фармацевтичною галузями
та іменний покажчик ювілярів. Видання доповнюють світлини та поезії ювілярів
і лікарів-випускників ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Видання «ВНМУ ім. М. І.
Пирогова: ювілеї, події, дати – 2019» подає матеріали про ювілярів Вінницького
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 2019 року і визначні
події в житті університету на основі архівних та біографічних відомостей.
Вагомим результатом натхненної і наполегливої роботи, активних
пошуків, спрямованих на дослідження динамічного розвитку бібліотеки став
бібліографічний покажчик «Публікації працівників бібліотеки ВНМУ ім. М. І.
Пирогова (1967-2017), який охопив 50-річний період діяльності бібліотеки.
Загалом протягом 2018 р. науковою бібліотекою підготовлено 12 видань
інформаційного та бібліографічного характеру, 26 статей та 19 тез конференцій.

ЛІКУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Лікувальна робота в університеті здійснюється на 42 клінічних кафедрах.
Кафедри розташовані у 57 лікувально-профілактичних закладах охорони
здоров’я обласного та міського підпорядкування. Крім цього, клінічними
базами університету є медичний центр повітряних сил Міністерства оборони
України та клінічний санаторій «Хмільник». З 2008 року Український
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державний науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю увійшов
до складу університету як навчально-науково-лікувальний комплекс
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
2018 року створена Університетська клініка Вінницького національного
медичного університету ім. М.І.Пирогова (Університетська клініка) на 80
стаціонарних ліжок зі штатом 160 співробітників шляхом реорганізації
комунального закладу «Міська клінічна лікарня № 2 м. Вінниці» через
приєднання до ВНМУ ім. М.І.Пирогова, який є правонаступником всього його
майна, прав та обов’язків (копія наказу МОЗ України від 07.11.2017р. № 1380).
Майновий комплекс комунального закладу переданий у державну власність з
віднесенням його до сфери управління МОЗ України (копія Розпорядження КМУ
від 13.09.2017р. № 626-р та наказу МОЗ України від 07.11.2017р. № 1378), а
ВНМУ ім. М.І.Пирогова надано право оперативного управління ним (копія
Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).
На базі клініки функціонують приймальне, хірургічне, терапевтичне,
неврологічне, амбулаторно-діагностичне, фізіотерапевтичне відділення,
кабінети функціональної, променевої діагностики. Кількісні та якісні показники
роботи стаціонарних відділень Університетської клініки наведені у таблиці.

Профіль відділення
Планові середньорічні
ліжка
Поступило
у т.ч. повторно
Виписано
Питома вага сільського
населення
Померло
Летальність
Планові ліжко-дні
Фактичні ліжко-дні
Планова зайнятість ліжка
Фактична зайнятість ліжка
Виконання ліжко-днів, %
Обіг ліжка
Кількість ліжок, що не
спрацювали
Середнє перебування на
ліжку
Середня кількість ліжкоднів до операції

Неврологічні
для
дорослих
т

Отоларингологічні для
дорослих
х

т

Хірургічні
для
дорослих
х

25

5

25

25

80

925
4
930

170
1
173

954
1
958

805
8
806

2856
14
2867

4,2

15,0

13,5

22,0

13,0

8256,0
8580
330,2
343,2
103,9
37,3

1682,0
1730
336,4
346,0
102,9
34,6

1
0,1
8281,0
8610
331,2
344,4
104,0
38,3

4
0,5
8338,0
7919
333,5
316,8
95,0
32,3

5
0,2
26557,0
26840
332,0
335,5
101,1
36,1

-1,0

-0,1

-0,1

1,3

-0,9

9,2

10,0

9,0

9,8

9,3

1,1

1,0

0,5

Терапевтичні

Всього:
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Середня кількість ліжкоднів до планових операції
Середня кількість ліжкоднів до ургентних
операції
Середня кількість ліжкоднів після операції
Кількість хірургічних
операцій
Прооперовано хворих
Хірургічна активність, %
Післяопераційна
діяльність, %
Ускладнення, %
Виписано дітей до 1 року

0,5

1,1

1,0

7,0

7,0

9,8

8,0

8,4

1

136

631

768

1

134
78,8

520
64,0

655
66,6

0,6

0,5

В амбулаторно-діагностичному відділенні оглянуто та проліковано 35 436
пацієнтів. Ультразвукові дослідження виконані 4663 хворим: органів черевної
порожнини – 1426 хворим; пункційна біопсія та дренування за ультразвуковим
променем; інтраопераційні ультразвукові дослідження; дослідження нирок –
1563; інші – 1674 .
Загальний ліжковий фонд клінічних баз університету складає 9654 ліжок.
Загальна потужність поліклінічних баз становить 6350 відвідувань на добу.
Контингент обслуговування – жителі міст та сільської місцевості (Вінницької та
Хмельницької областей), а також постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС та інваліди.
На клінічних базах навчальний процес забезпечують 636 науковопедагогічних працівників.
Серед професорсько-викладацького складу 37 професорів та доцентів – є
членами експертних груп Департаменту охорони здоров’я та курортів
Вінницької та Хмельницької ОДА. Провідні клініцисти університету входять до
складу атестаційних комісій ДОЗ Вінницької та Хмельницької ОДА.
Співробітниками клінічних кафедр за 2018 рік проконсультовано 22467
хворих, виконано 22124 оперативних втручань, проведено 235 виїздів за лінію
медицини катастроф.
На базах кафедр хірургічного профілю проводяться найбільш складні
оперативні втручання на органах гепатопанкреатодуоденальної зони, тонкій та
товстій кишках, герніопластики, абдомінальних гриж, органів малого тазу, у
тому числі, невідкладних. Активно розвивається лапароскопічнагерніопластика
та ендоскопічна допомога при безплідді. Співробітники клінічних кафедр в
рамках медицини невідкладних станів допомагають населенню області з питань
акушерсько-гінекологічної, загальної та судинної хірургічної допомоги,
торакальної хірургії, проктології, працюють у Центрі гострих шлунково 19

кишкових кровотеч. Постійно удосконалюються методи малоінвазивних
втручань під ультразвуковим контролем при патології підшлункової залози,
печінки, щитовидної та молочних залоз та інших органів. Слід відзначити, що
бази кафедри оснащені сучасною лікувально-діагностичною апаратурою
(лапароскопічна установка, гастродуоденоскоп з бічною оптикою, колоноскоп,
апарат ультразвукової діагностики, астроскоп), які дозволяють вико нувати
діагностичні та лікувальні заходи на високому рівні, а також проводити
навчання інтернів та слухачів ФПО.
На кафедрі травматології успішно виконуються ендопротезування
кульшового та колінного суглобів.
В університеті ефективно функціонує діагностичний центр, основними
підрозділами якого є: клініко-діагностична, біохімічна та імунологічна
лабораторія, алергологічна лабораторія, гастроентерологічна, гістохімічна
лабораторії, лабораторія полімеразної ланцюгової реакції; центр ультразвукової
діагностики; центр комп’ютерної томографії; центр спірографічних досліджень;
центр медичної реабілітації та клінічної вертебрології; гепатологічний центр;
центр підшлункової залози; центр репродуктивної медицини; медикопсихологічний центр. Всі клінічні кафедри мають паспорти клінічних баз і
навчальних кімнат, у яких відображені основні напрями діяльності кафедри,
технічне та навчальне обладнання, навчально-методичне забезпечення. Площа
навчальних кімнат на одного студента відповідає вимогам санітарних норм.
Для покращення взаємодії між закладами, що надають медичну допомогу
жителям області первинного, вторинного та третинного рівнів надання
медичної допомоги співробітниками клінічних кафедр разом з головними
спеціалістами Департаментів охорони здоров’я розроблені маршрути пацієнтів,
впроваджені новітні методи діагностики та лікування хворих, що дало
відчутний позитивний результат.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Налагоджено контакти і співробітництво з медичними факультетами
провідних ВНЗ зарубіжних країн з питань важливих для охорони здоров’я в
Україні (Франція, Німеччина, США, Румунія, Єгипет, Польща, Італія,
Туреччина, Марокко, Молдова, Білорусь та ін.); були отримані гранти фондів
Спаркмана і Фогерті (США).
Одним із пріоритетів міжнародного співробітництва університету є практична участь науковців та викладачів у підготовці та виконанні міжнародних
наукових та освітянських проектів, які фінансуються за програмами
Європейського Союзу, передовсім, університет задіяний в програмах «Темпус»,
«Еразмус+», «Горизонт 2020», фонду Фулбрайта, «EQAVET in practice», які
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підтримують модернізацію системи вищої освіти та створюють простір для
співпраці в країнах-партнерах ЄС через університетські проекти.
У 2018 році продовжувалось співробітництво за укладеними у попередні
роки довготривалими угодами з виконання спільних наукових розробок з
актуальних для України проблем медицини, обміну науковими та науковопедагогічними співробітниками, студентами та аспірантами з закордонними
університетами:
1) Вандербільський університет, США;
2) Університет штату Джорджія, США;
3) Коледж Франкліна Пірса, Нью-Гемпшир, США;
4) Ліможський університет, Франція;
5) Римський університет, Італія;
6) Відкритий навчальний центр Athena, Бельгія;
7) Університет науки і техніки, Каїр, Єгипет;
8) Олександрійський університет, Єгипет;
9) Фонд Онкологічного Госпісу Підляського воєводства, Польща;
10) Гродненський державний медичний університет (Білорусь);
11) Вітебський державний медичний університет (Білорусь);
12) Еразмус університет, Роттердам, Нідерланди;
13) Рижський Технічний Університет, Латвія;
14) Університет Суспільних наук, м. Лодзь, Польща;
15) Варшавська Академія Марії Склодовської-Кюрі, Польща;
16) Киргизька дердавна медична академія, Киргизстан;
17) Столичний університет, м. Новий Каїр, Єгипет;
18) Університет Абдельмалек Ессаді, М. Тетуан, Марокко;
19) Європейська Фундація розвитку медицини і освіти ЄВРОМЕД,
Варшава, Польща;
20) Підляська Фундація Онкологічного Госпіталю, Польща;
21) Центральний Інститут Науки і Технологій, Шрі-Ланка.
Впродовж 2018 року укладено угоди про співробітництво з виконання
спільних наукових розробок з актуальних для України проблем медицини,
обміну науковими та науково-педагогічними співробітниками, студентами та
аспірантами з закордонними університетами та медичними закладами:
1) Державний Університет Медицини і Фармації ім. Миколи Тестеміцану,
Кишинів, Республіка Молдова;
2) Державна Вища Технічно-Економічна Школа ім. Броніслава
Маркевича, м. Ярослав, Польща;
3) Варшавський Університет, Польща;
4) Варшавський Медичний Університет, Польща;
5) Європейський Інститут Варшавського Університету, Польща;
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6) Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC),
м. Бідгощ, Польща;
7) Фолькуніверситет, Уппсала, Швеція;
8) Сана Клініка, м. Хоф, Німеччина;
9) Глобальні Університетські Системи, Торонто, Канада;
10) Університет Медицини і Фармації ім. Григора Т. Пора, м. Ясси, Румунія.
Із зарубіжними партнерами здійснюється більше 100 клінічних
випробувань нових лікарських засобів. Діють контракти з питань навчання
студентів з 20 фірмами інших країн.
Суттєво активізувалася участь співробітників ВНМУ ім. М. І. Пирогова у
міжнародних тренінгах, курсах і семінарах з підвищення кваліфікації (220 осіб).
460 студентів проходили виробничу практику в закордонних лікувальних
закладах. Організовано візити в університет представників акредитованих в
Україні фірм, що направляють студентів на навчання із Польщі, Болгарії,
Молдови, Еквадору, Перу, Марокко, Індії, Туреччини, Йорданії, Нігерії,
Намібії, Ізраїлю та ін.
Університет відвідали співробітники дипломатичних представництв
Єгипту, Китаю, Ізраїлю, Південної Кореї, Йорданії. Обговорювались питання
наукового, клінічного, освітнього співробітництва.
ВНМУ ім. М. І. Пирогова бере участь у європейській програмі фінансування, насамперед студентської та викладацької мобільності «Еразмус +», яка
повною мірою відкрилася для участі українських університетів лише в останні
роки. Проект «Поєднання інновацій, здоров'я і суспільств: освітній розвиток
потенціалу в сусідніх районах східної Європи» об’єднує два українські
університети – Вінницький національний медичний університет ім. М.І.
Пирогова та Національний університет «Києво-Могилянська академія».
Координатором Консорціуму є Маастрихтський університет (Нідерланди; проф.
Клейсін Хорстман). До Консорціуму також входять Університет Пловдиву
(Болгарія), Краківський університету (Польща) та інші. Цей проект є одним із
140 інших проектів, які були обрані для фінансування «Еразмус +» із 515
поданих пропозицій.
Ключовими завданнями розвитку міжнародних зв’язків є забезпечення
умов, необхідних для вступу іноземних громадян та осіб без громадянства у
Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова.
Організаційно забезпечувалася координація структур університету, які причетні
до процедури заїзду на навчання іноземних громадян. Станом на 1 січня 2019 р.
на різних формах навчання у 2018-2019 н.р. проходить 2377 іноземних
громадян: 2215 – студентів, 3 – аспіранти, 75 – клінічних ординаторів, 84 –
слухачі підготовчого факультету.
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2018 року здійснено випуск 221 спеціаліста для зарубіжних країн.
Післядипломне навчання в клінічній ординатурі завершили 34 лікарі-іноземці.
У 2018 році на різні форми навчання (1 курс, підготовче відділення,
клінічна ординатура, аспірантура) прийнято 816 іноземних громадян.
Працює web-сайт міжнародного відділу університету з інформацією для
залучення іноземних громадян на навчання. За 2018 рік створено 2 відеофільми,
які розміщено на сайті Міжнародного відділу університету, видано рекламні
буклети англійською мовою (4000 шт.), інформацію про університет розміщено
в інформаційних виданнях Міністерства освіти і науки України, в Енциклопедії
медичної освіти України; виготовлено рекламні матеріали на електронних
носіях (відеофільми, презентації); рекламні матеріали розповсюджувалися
через фірми, з якими співпрацює університет, посольства України, студентів.

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
Формування якісного складу контингенту студентів є одним із головних
питань діяльності університету. Для організації вступної кампанії 2018 року у
Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова була
створена Приймальна комісія (наказ № 603 від 30.11.2017 р., наказ № 86 від
27.06.2018 року про внесення змін до наказу «Про затвердження складу
приймальної комісії»).
Діяльність приймальної комісії ВНМУ ім. М.І. Пирогова регламентувалась
заходами та планом роботи Приймальної комісії для підготовки та проведення
набору студентів на перший курс 2018-2019 навчального року, що були
розглянуті на засіданні Приймальної комісії та затверджені ректором
університету 27 грудня 2017 року (протокол № 2).
Приймальна комісія ВНМУ ім. М.І. Пирогова працювала на засадах
демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства
України, зокрема Умов прийому до вищих навчальних закладів України,
затверджених Наказом МОН 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265, Змінами
та доповненнями до Умов прийому, затвердженими Наказом МОН України №
409 від 23 квітня 2018 року, що зареєстровані у Міністерстві юстиції України 17
травня 2018 року № 600/32052, Положенням про приймальну комісію вищого
навчального закладу (затверджено Наказом МОН № 1085 від 15.10.2015 року,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4.11.2015 року за № 1351/27796),
Правил прийому ВНМУ ім. М.І. Пирогова та Статуту ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Наказом ректора університету № 42 від 27.02.2018 року було затверджено склад
екзаменаційних комісій. Цим же наказом затверджено склад комісії для
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проведення співбесід при прийомі іноземних студентів та комісії для проведення
вступних випробувань у формі співбесіди для осіб із числа громадян України, які
мають право на особливі умови вступу, а також склад апеляційної комісії. До
складу апеляційної комісії були включені кращі вчителі системи загальної
середньої освіти регіону згідно зі списком кандидатур, рекомендованих
Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
Приймальна комісія ВНМУ ім. М.І. Пирогова забезпечувала інформування
вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу у формі
телефонних консультацій, електронної пошти та під час особистого прийому
громадян членами приймальної комісії. Приймальна комісія організовувала
прийом заяв та документів, своєчасно приймала рішення щодо допуску до
участі у конкурсі та зарахування вступників, в установленому порядку
співпрацювала з ЄДЕБО, координувала діяльність усіх підрозділів щодо
підготовки та проведення конкурсного відбору.
Відповідно до рекомендацій МОН України з 02 липня 2018 року розпочав
свою роботу центр надання допомоги вступникам, створений приймальною
комісією ВНМУ ім. М.І. Пирогова, де здійснювалась реєстрація електронних
кабінетів вступників, які зверталися по допомогу та завантажувалися додатки
документів про повну загальну середню освіту. Центр був забезпечений
комплексом технічного обладнання, необхідного для ефективної роботи.
На засіданнях приймальної комісії ВНМУ ім. М.І. Пирогова регулярно
розглядалися питання щодо недопущення випадків хабарництва та зловживань,
зокрема, заслуховувалась інформація щодо Розпорядження КМУ № 803-р від
05.10 2016 року «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади», обговорювались питання щодо
недопущення випадків хабарництва та зловживань (протокол № 7 від
30.05.2018р.). Зі співробітниками технічного секретаріату було організовано
інструктивні семінари на яких, зокрема розглядалися питання ознайомлення з
основними державними документами, щодо недопущення випадків
хабарництва та зловживань.
У ВНМУ ім. М.І. Пирогова не практикується запровадження платних
послуг, які не передбачені чинним законодавством, в тому числі примусових
відрахувань коштів абітурієнтами до благодійних фондів ВНЗ.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова своєчасно надавав до МОН України інформацію
про перебіг вступної кампанії та вносив оперативні дані до системи ЄДЕБО.
Прийом документів вступників на місця державного замовлення та на
місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб у Вінницькому
національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова тривав з 12 липня по
26 липня 2018 року на всі спеціальності та форми навчання.
Технічний секретаріат Приймальної комісії здійснював перевірку щодо
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відповідності представлених документів для вступу в системі ЄДЕБО. Після
уточнення всіх даних, заява та електронна скан-копія додатка до атестата та, за
наявності, довідка про право щодо нарахування сільського коефіцієнту для
осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, та здобули повну загальну
середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських
населених пунктів у рік вступу, роздруковувались та реєструвались у журналі
реєстрації. Особисто подавали паперові документи абітурієнти, які мали право
на вступ за квотами, або мали право на особливі умови вступу.
У 2018 році, ВНМУ ім. М.І. Пирогова було узгоджено з МОЗ України
пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку фахівців
ступеня магістра медичного та фармацевтичного спрямувань на основі повної
загальної середньої освіти, та розподілено між спеціальностями таким чином:
Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного
замовлення на підготовку фахівців ступеня магістра медичного та
фармацевтичного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти
у ВНМУ ім. М.І. Пирогова 2018 року
Шифр та назва спеціальності
221 Стоматологія
222 Медицина
225 Медична психологія
226 Фармація (денна/заочна
форма навчання)
228 Педіатрія
Всього:

Максимальний
обсяг прийому
5
400
5
0/0

Прийом
за квотою 1
1
20
1
0/0

40
450

4
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На засіданнях Приймальної комісії регулярно заслуховувались питання
щодо відповідності наданих вступниками документів чинному законодавству
України, допуску їх до участі у конкурсі та надання окремим вступникам права
на особливі умови зарахування чи нарахування додаткових коефіцієнтів та
балів. Рейтингові списки, з урахуванням результатів перевірки,
оприлюднювались на інформаційних стендах Приймальної комісії та на
офіційній web-сторінці університету.
За результатами аналізу документів вступників, які мали право на особливі
умови вступу, не було вступників, які б мали право на вступ за результатами
співбесіди. До приймальної комісії було подано документи вступників, які мали
право на особливі умови вступу на підставі вступних випробувань.
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Приймальною комісією було організовано вступні випробування з навчальних
дисциплін ЗНО (української мови та літератури, біології та хімії або
математики (на вибір вступника).
Приймальна комісія ВНМУ ім. М.І. Пирогова приділяла особливу увагу
зарахуванню вступників із числа квотних категорій, зокрема для вступу за
квотою-1. Так, для вступу осіб, які мають спеціальні умови на здобуття вищої
освіти за державним замовленням усього було виділено 26 місць, що
розподілились за окремими спеціальностями таким чином: за спеціальністю
«Медицина» було виділено 20 місць, для вступу за спеціальністю «Педіатрія»
виділено 4 місця, для вступу за спеціальністю «Стоматологія» виділено 1 місце,
для вступу за спеціальністю «Медична психологія» виділено 1 місце.
Приймальною комісією здійснювалась детальна перевірка документів
пільгових категорій вступників, які були зараховані до ВНМУ на 1-ий курс. На
26 місць, що виділялись приймальною комісією для даної категорії вступників,
було подано 10 заяв.
За результатами широкого конкурсу, системою ЄДЕБО було сформовано
списки рекомендованих до зарахування до ВНМУ ім. М.І. Пирогова, які були
оприлюднені на офіційному стенді Приймальної комісії та веб-сайті ВНМУ ім.
М.І. Пирогова. Відповідно до цих списків план державного замовлення за усіма
спеціальностями було виконано на 100%.
У встановлений термін вступники, включені до списків рекомендованих,
мали надати до приймальної комісії оригінали документів про освіту, на
підставі яких вони брали участь у конкурсі.
За результатами корекції списків рекомендованих до зарахування
наданими з ЄДЕБО, відповідно до наданих оригіналів документів, остаточне
право на зарахування було надано 96,0% вступникам. Результати зарахування
до ВНМУ ім. М.І. Пирогова за окремими спеціальностями виглядають так:
 на медичний факультет за спеціальністю 222 «Медицина» зараховано
385 вступників, які своєчасно надали оригінали документів про освіту і були
включені до наказу про зарахування, що становить 96,25% від максимального
обсягу кількості місць, що були заплановані;
 на медичний факультет за спеціальністю 228 «Педіатрія» зараховано
38 вступників, які своєчасно надали оригінали документів про освіту і були
включені до наказу про зарахування, що становить 95,0% від максимального
обсягу кількості місць, що були заплановані;
 на медичний факультет за спеціальністю 225 «Медична психологія»
зараховано 4 вступники, які своєчасно надали оригінали документів про освіту і
були включені до наказу про зарахування, що становить 80,0% від
максимального обсягу кількості місць, що були заплановані;
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 на стоматологічний факультет за спеціальністю 221 «Стоматологія»
зараховано 5 вступників, які своєчасно надали оригінали документів про освіту
і були включені до наказу про зарахування, що становить 100,0% від
максимального обсягу кількості місць, що були заплановані.
Відповідно до остаточних списків щодо зарахування встановилися
прохідні бали за напрямами (спеціальностями):
 Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця державного
замовлення на перший курс медичного факультету Вінницького національного
медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю 222 «Медицина» за
загальним конкурсом – 180,336 бала.
 Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця державного
замовлення на перший курс медичного факультету Вінницького національного
медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю 228 «Педіатрія» за
загальним конкурсом – 174,369 бала.
 Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця державного
замовлення на перший курс медичного факультету Вінницького національного
медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю 225 «Медична
психологія» за загальним конкурсом – 181,238 бала.
 Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця державного
замовлення на перший курс медичного факультету Вінницького національного
медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю 221 «Стоматологія»
за загальним конкурсом – 195,126 бала.
До списків рекомендованих до зарахування було включено вступників, які
мали право на спеціальні умови здобуття вищої освіти за державним
замовленням, зокрема на вступ за квотою-1. За окремими спеціальностями
ситуація з розподілом місць та зарахуванням виглядала таким чином: на 20
місць, що були виділені для вступу за спеціальністю «Медицина», було подано
4 заяви. До списків рекомендованих до зарахування ЄДЕБО включило 2 особи,
які своєчасно виконали умови до зарахування та успішно були зараховані за
даною спеціальністю. На 4 місця, що були виділені приймальною комісією для
вступу за спеціальністю «Педіатрія», було подано 3 заяви. До списків
рекомендованих до зарахування ЄДЕБО включило 1 особу, яка своєчасно
виконала умови зарахування та успішно була зарахована за цією спеціальністю.
На 1 місце, що було виділено приймальною комісією для вступу за
спеціальністю «Медична психологія»», було подано 2 заяви. До списків
рекомендованих до зарахування ЄДЕБО не включило жодного вступника і тому
за цією спеціальністю не було зараховано за квотою-1 жодного абітурієнта. На
1 місце, що було виділено приймальною комісією для вступу за спеціальністю
«Стоматологія», було подано 1 заяву. До списків рекомендованих до
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зарахування ЄДЕБО не включило жодного вступника і тому за цією
спеціальністю не було зараховано за квотою-1 жодного абітурієнта.
Усього вступників із числа квотних категорій, зокрема для вступу за квотою1, було зараховано 3 особи. За спеціальністю «Медицина», було зараховано
одного вступника з кодом пільги 104 (діти-сироти, діти позбавлені батьківського
піклування та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування) та одного вступника з кодом пільги 105, як особу, що не брала участі
в основній та додатковій сесіях ЗНО через наявність захворювання або
патологічного стану. За спеціальністю «Педіатрія» було зараховано 1 вступника з
кодом пільги 105, як особу, що не брала участі в основній та додатковій сесіях
ЗНО через наявність захворювання або патологічного стану.
Наказ за про зарахування студентами першого курсу денної форми
навчання за напрямами (спеціальностями) за державним замовленням з числа
осіб, які були рекомендовані до зарахування та виконали умови зарахування (№
467 від 06.08.2018 року) було сформовано в Єдиній базі на підставі рішення
Приймальної комісії (протокол № 15 від 06.08.2017).
Таким чином, Приймальною комісією ВНМУ було дотримано строків
виконання умов для зарахування вступників на навчання за державним
замовленням відповідно до вимог Умов прийому до вищих навчальних закладів
України. Оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування проводилось
на офіційних стендах Приймальної комісії та на сайті університету у день
прийняття відповідного рішення.
Згідно з вимогами Умов прийому до вищих навчальних закладів України
після зарахування на навчання на місця державного замовлення в Єдиній базі
було сформовано списки рекомендованих для зарахування на місця, що
фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб та оприлюднено їх
на офіційному стенді Приймальної комісії та веб-сайті ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця, що фінансуються за
кошти фізичних та (або) юридичних осіб на перший курс медичного факультету
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за
спеціальністю 222 «Медицина» за загальним конкурсом – 157,233 бала.
Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця, що фінансуються за
кошти фізичних та (або) юридичних осіб на перший курс медичного факультету
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за
спеціальністю 228 «Педіатрія» за загальним конкурсом – 156,723 бала.
Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця, що фінансуються за
кошти фізичних та (або) юридичних осіб на перший курс медичного факультету
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за
спеціальністю 221 «Стоматологія» за загальним конкурсом – 153,714 бала.
14 серпня 2018 року було видано наказ № 502 про зарахування студентами
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першого курсу денної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб,
які виконали умови для зарахування. Таким чином, Приймальною комісією
ВНМУ ім. М.І. Пирогова було дотримано усіх термінів відповідно до вимог
Умов прийому до вищих навчальних закладів України.
Наказ № 502 від 14.08.2018 року про зарахування студентами першого курсу
заочної форми навчання було сформовано з ЄДЕБО на підставі рішення Приймальної комісії (протокол № 17 від 14.08.2018 року) та оприлюднено на офіційному
стенді Приймальної комісії та веб-сайті ВНМУ у вигляді списку зарахованих.
Таким чином, під час вступної кампанії 2018 року до ВНМУ ім. М.І.
Пирогова зараховано по спеціальностях:

Спеціальності

За державним
замовленням

222 Медицина
228 Педіатрія
221 Стоматологія
225 Медична психологія
226 Фармація,
промислова фармація
ВСЬОГО:

385
38
5
4
денна заочна
0
0
432

За кошти
фізичних та
юридичних осіб
86
3
54
80
денна
заочна
90
129
442

Всього:
471
41
59
84
денна заочна
90
129
874

За результатами виконання умов зарахування – подачі оригіналів
документів про освіту – утворилося 18 вакантних місць. На три місця були
переведені вступники, які мали спеціальні умови на здобуття вищої освіти за
державним замовленням, згідно Наказу № 503 від 16 серпня 2018 року «Про
переведення на вакантні державні місця», протокол № 18 від 16.08.2018р.
Таким чином, порядок конкурсного відбору, зарахування та переведення
абітурієнтів у ВНМУ ім. М.І. Пирогова цілком відповідає чинній нормативноправовій базі. Загалом, вступна кампанія 2018 року пройшла успішно, із дотриманням законодавства України в режимі відкритості та прозорості роботи Приймальної
комісії. Підсумки прийому на перший курс були представлені та затверджені на
зборах трудового колективу ВНМУ ім. М.І. Пирогова 30 серпня 2018 року.
У рамках вступної кампанії 2018 року університет став одним із найпопулярніших медичних навчальних закладів серед абітурієнтів, що свідчить про
ефективно обрану стратегію орієнтації на європейські стандарти освітньої
підготовки, конкурентоспроможний статус фахівців-випускників, що можливо
завдяки високому професіоналізму та науковому авторитету викладачів
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
На кафедрах університету приділяється велика увага навчальнометодичному та інформаційному забезпеченню підготовки студентів, інтернів
та магістрів. За допомогою застосування нових телекомунаційних та
інформаційних технологій здобувачі вищої освіти мають можливість
ознайомитися з новітніми технологіями консервативного і оперативного
лікування хворих всіх країн світу, із здобутками науково-дослідних лабораторій
провідних медичних закладів. Університет забезпечений апаратурою для
проведення інтерактивних конференцій за участі провідних фахівців МОЗ
України,
інтерактивних
засідань
опорних
кафедр,
інтерактивних
патологоанатомічних конференцій за участю інтернів і магістрів та
консультативною допомогою провідних морфологічних лабораторій світу.
Університет є авторизованим партнером Microsoft як академічний клієнт.
Поповнюється банк комп’ютерних програм – за 2018 рік додатково закуплено
30 ліцензійних програм. У навчальному та науковому процесах активно
використовується новітнє 3D проекційне цифрове обладнання. Сучасний
копіювальний центр постійно оновлюється технікою.
Кафедри, лабораторії підрозділів університету оснащені необхідною
сучасною науково-дослідною, лабораторно-діагностичною, комп’ютерною та
проекційною технікою. Значна увага приділяється інноваційним технологіям
навчання. Комп’ютерний парк університету налічує 1365 комп’ютерів,
розгорнуто 1560 навчальних дисплейних місць, 38 комп’ютерних класів з
пакетами прикладних програм, мультимедійне забезпечення більше 270 лекцій,
відео підтримка морфологічних знань – більше 1000 слайдів з різних тем
програм підготовки, більше 250 тематичних відеофільмів. За останній рік
придбано 12 мультимедійних установок та більше 240 одиниць комп’ютерного
обладнання. Навчальні корпуси забезпечені бездротовим безкоштовним
доступом до мережі «Інтернет». Функціонує інформаційний web-сервер
університету. Центр нових інформаційних технологій університету, телестудія,
друкарня обслуговується досвідченими фахівцями, що адмініструють Webсторінку університету та надають фахову допомогу студентам і викладачам
університету.
В університеті використовується ліцензійне програмне забезпечення. На
100 осіб, які навчаються в університеті, припадає 14,9 комп’ютера. До мережі
Інтернет підключені всі комп’ютери. Функціонує 48 мультимедійних
проекторів та 12 інтерактивних дощок.
Всі лекційні аудиторії обладнано мультимедійним та звукопідсилюючим
обладнанням, що змонтовано на робочому місці лектора.
Поліграфічна база університету складається з таких підрозділів:
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1. Відділ комп’ютерного дизайну – потужна графічна станція (Intercore
i7), монітор Dell 23HVG, професійний сканер Epson V700 Photo, професійні
лазерні принтери XEROX Phaser 6100, OKI C5100 та струйні принтери HP 1218,
Epson Photo P50, які дозволяють у мінімальні строки створювати високоякісні
оригінал-макети з якісним дизайном для подальшого тиражування.
2. Відділ макетування та верстки – графічна станція (Intercore i7),
монітори Dell 21HVG, професійний сканер Epson V350 Photo, високотиражні
чорно-білі лазерні принтери формату А3: ХЕRОХ WorkCentrePro 423 та Hewlett
Packard Lazer Jet 8150, 2400 DPI, які дозволяють у мінімальні строки
створювати високоякісні об’ємні оригінал-макети брошур та книжок (до 2000
сторінок формату А3) для подальшого тиражування; велика потужність
принтерів дозволяє виконувати тиражі безпосередньо на них.
3. Відділ оперативної малотиражної поліграфії – високотиражні чорнобілі копіювальні апарати фірми ХЕRОХ (моделі 5740, 5645, 423) формату А3 з
можливістю масштабування та автоподання оригіналів; професійний цифровий
кольоровий копіювальний апарат формату А3 (ХЕRОХ DC50); професійний
принтер-модуль ХЕRОХ 550 – всі вони дозволяють виводити оригінал
безпосередньо з комп’ютера.
4. Друкарня – офсетні друкарські машини Gestetner (моделі 311, 313 та
353), що дозволяють швидко виконувати високоякісний друк багатотиражних
видань; використовуються офсетні технології як на гідрофільних платах, так і
на металевих з можливістю кольорового друку зображень якістю до 1200 DРІ.
5. 3D-моделювання – комплекс, який включає 3D-сканер Artec 3D, 3Dпроектор Epson EN-TW 5900, 3D-камеру Sony HDR-TD 20E, 3D-відтворювач
зображення LG 552M640T.
Приладів, обладнання та матеріалів, не залучених до навчального процесу,
немає. За їх збереженням стежать у підрозділах матеріально-відповідальні
особи. Всі кафедри та структурні підрозділи оснащені сучасним обладнанням.
Введено в дію навчально-наукову клініко-діагностичну патоморфо-логічну
лабораторію, придбане наукове та діагностичне обладнання для підр озділів та
діагностичного центру; оснащено новим устаткуванням кафедри університету.
З лабораторно-діагностичного устаткування, яке використовується клінічними
кафедрами і перебуває на балансі університету – електрокардіографи, апарати
УЗД, спірометри, ФЕКи, електроцентрифуги, мікроскопи в тому числі –
ендотеліальний дзеркальний, рентгенівські апарати, стоматологічні установки,
компресори, п’єзосканери, хірургічний інструментарій, у тому числі
електрокоагулятори, проектори різних типів, комп’ютери, спектрофотометри та
ін. В освоєнні практичних навичок та лікарських маніпуляцій
використовуються спеціальні тренажери.
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2018 року зданий в експлуатацію навчальний укорпус з науковою
бібліотекою та актовим залом на 700 місць загальною площею 2106 кв.м. та
навчальні аудиторії та зали засідань загальною площею 2422 вк.м.
Загальна площа приміщення бібліотеки складає 3383 кв. м., книгосховища
– 496 кв. м. Нараховується 420 посадкових місць, які забезпечують 7 читальних
залів (літератури іноземними мовами, рідкісних та цінних видань, зал
електронної інформації, зал для групових занять, 2 читальні зали для
індивідуальної роботи та загальний читальний зал). До послуг користувачів
також 6 абонементів та 4 пункти нестаціонарного обслуговування на кафедрах і
факультетах.
Наукова бібліотека забезпечена належним матеріально-технічним
приладдям: 51 ПК, 13 принтерів, 4 сканери, які сприяють впровадженню
процесів комп’ютеризації в її діяльність. До послуг користувачів бібліотеки
надається 30 ПК та створені зручні умови для роботи в залі електронної
інформації. Наявність мережі WI-FI розширює можливість читачів працювати з
потрібною інформацією у віддаленому режимі.
Впродовж 2018 року реконструйовано та відремонтовано 114 кв.м.
приміщення навчального корпусу № 2 на загальну суму 285 тис. грн.
Капітально відремонтовано навчальні приміщення морфологічного кор пусу
площею 219 кв. м на загальну суму 548 тис. грн.; спортивний корпус площею
630 кв.м. на загальну суму 1576 тис.грн.; аудиторію № 6 площею 112 кв.м. на
загальну суму 278 тис. грн.; приміщення навчальний корпусу № 2 площею 422
кв.м. на загальну суму – 1056 тис.грн..
Реконструйовано та відремонтовано господарських приміщень на загальну
суму 17 710 тис. грн.. Зокрема, реконструйовано гуртожиток № 4 (2491 кв.м);
капітально відремонтовано гуртожиток № 1 (248 кв.м), гуртожиток № 3 (720
кв.м), гуртожиток ФПО (696 кв.м), гуртожиток № 4 (1996 кв.м), гуртожиток №
6 (828 кв.м); їдальня (66 кв.м.). Проведено благоустрій, озеленення та
освітлення території університетського містечка (665 кв. м); відремонтовано
зовнішню теплотрасу на загальну суму 423 тис. грн.
Реконструйовано та відремонтовано наукових приміщень на загальну
сумму 2 173 тис. грн. Зокрема, реконструйовано приміщення для зберігання
прекурсорів; капітально відремонтовано експериментальну клініку-віварій (22
кв.м) та науково-дослідний центр (654 кв.м).
В університеті всі споруди обладнані приладами контролю витрачання
електроенергії, газу, теплої та холодної води, теплопостачання, що дає
можливість значно економити кошти при оплаті за їх споживання. У всіх
приміщеннях гуртожитків і навчальних корпусів, в яких проведено капітальний
ремонт, встановлені енергозберігаючі металопластикові вікна та двері. Під час
будівельних робіт використовуються новітні енергозберігаючі технології.
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Базами підготовки також є 10 сучасних ліцензованих та акредитованих
лабораторій науково-дослідного центру, лабораторія комп’ютерної томографії,
лабораторія ультразвукової діагностики, 24 лабораторії і навчальних кабінетів
фармацевтичного факультету, 37 кафедральних лабораторій, науково-дослідний
центр з експериментальною клінікою (віварієм), діагностичний центр (з
сертифікованими ліцензованими лабораторіями: клініко-діагностичною,
функціональної морфології та генетики розвитку, алергологічною,
експериментальної нейрофізіології, клініко-діагностичної гастроентерології,
бактеріологічною,
експериментальної
фармакології), центр медикопсихологічної допомоги (Альтамедцентр), інститут реабілітації осіб з
інвалідністю – науково-навчально-лікувальний комплекс, наукова бібліотека,
госпрозрахункові підготовчі курси. На базі кафедри біологічної і загальної хімії
спільно з НДІ хімії поверхні НАН України функціонує лабораторія створення і
вивчення нових лікарських засобів на основі високодисперсних кремнеземів.
В університеті налагоджене комплексне використання коштовної комп’ютерної лабораторно-діагностичної апаратури, якою оснащені підрозділи науково дослідного центру: світлові мікроскопи «Leica» з відеосистемою «Йена» з
демонстраційною насадкою, мікроскоп ПЕМ-100М, ультрамікротом УМПТ-4;
сучасні рідинні хроматографи, інфрачервоний спектрофотометр SPECORD 2b/R,
імуноферментний аналізатор STAT FAX 303/PLUS, апарати ультразвукової
діагностики «Ultramark 9», «Toshiba-SSA-220A», комплекс аналізу функції
зовнішнього дихання «Medgraphics», аналізатор крові «Autoluzez AL820»,
комп’ютерний комплекс для аналізу ЕКГ, реовазограм, ФЕКГ, пульсометрії та ін.
На оснащенні підрозділів діагностичного центру таке сучасне обладнання:
у центрі комп’ютерної томографії: спіральний комп’ютерний томограф
SeleCT; апарат Codak для лазерної обробки фотознімків;
у центрі ультразвукової діагностики: сканер ультразвуковий з доплером
Voluson 730 Pro 4D; діагностична ультразвукова система Ultramark-9 для
діагностики ССЗ; ультразвукова установка CAPASEE SSA-220A Toshiba з
конвексним датчиком PVG-366M ; апарат ультразвуковий терапевтичний;
у центрі спірографічних досліджень: комп’ютерний аналізатор параметрів
зовнішнього дихання з використанням плетизмографії MedGraphics 1070 Series-2;
у гістохімічній лабораторії: проточний цитометр PARTEC і комплект обладнання до нього; комплект обладнання для гістохімічних досліджень; тепловізор;
у лабораторії полімеразної ланцюгової реакції: повний комплект
обладнання для проведення ПЛР-досліджень;
у клініко-діагностичній біохімічній та імунологічній лабораторії: прилад
для підрахування форменних елементів крові Coulter MD II; аналізатор крові
Autolyzer AL820; аналізатор крові (біохімічний); комплекс КВЧ-терапії ”ТКМ”
– 2102; імуноферментний аналізатор STAT FAX 303 /PLUS; коагулометр
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Automated Coagulation Laboratory ACL 200; хроматограф НР-1100 2 D-lC
SYSTEM; хроматограф рідинний МІЛЛІХРОМ 4; ламінарний біологічно
безпечний кабінет; спектрофотометри; інше лабораторне обладнання;
комп’ютерний комплекс для аналізу ЕКГ, реовазограм, ФКГ, пульсометрії;
у клініко-діагностичній алергологічній лабораторії: обладнання для
діагностики алергічних захворювань in vitro та in vivo;
у клініко-діагностичній гастроентерологічній лабораторії: інфрачервоний
аналізатор ІРІС; інше лабораторне обладнання.
Також використовуються: установка з тканевим доплером з можливістю
трансстравохідної ехокардіографії Vivid7; тредміл Cvinton; велоергометр;
холтерівські монітори; лампи щільові ШАТ; фіброгастроскоп – Olimpus;
центрифуга ОПН8 ци-2; лапароскопічні установки Karl Storch, діссектор
улітразвуковий Sonoca-300, плазмові панелі та інше лабораторне обладнання.
Клінічні кафедри, на яких організована підготовка лікарів, розташовані на
базах спеціалізованих відділень і центрів 46 лікувально-профілактичних
установ обласного, міського та іншого підпорядкування у містах Вінниці та
Хмельницькому. Крім того, навчальними базами ВНМУ ім. М.І.Пирогова є
ботанічний сад «Поділля», національний музей-садиба ім. М.І.Пирогова, 8
фармпідприємств та 15 аптек, науково-дослідні ділянки.
Контингент студентів денної форми навчання на 1 січня 2019 року склав
8286 осіб. Таким чином, навчальна площа на одного студента по університету з
урахуванням навчальних площ клінічних баз (45844,2 кв. м) у цілому складає
5,96 кв. м, що відповідає критеріям та вимогам по акредитації підготовки
фахівців рівня спеціаліст і магістр. Загальна площа всіх лекційних аудиторій
становить 2650,5 кв. м. Лекційні аудиторії розраховані на 3327 місць. Вони
відремонтовані, обладнані мультимедійним та звукопідсилюючим обладнанням, інтерактивними проекторами, мають комплекти різної проекційної
техніки, що сприяє проведенню на високому рівні навчального процесу. До
мережі Інтернет підключені всі клінічні бази.
Складовою частиною науково-дослідного центру університету є науковоекспериментальна клініка (віварій) площею 989 кв. м, обладнана усім
необхідним для утримання та розмноження лабораторних тварин, що дозволяє
на високому рівні проводити наукову і навчально-методичну роботу з медикобіологічних дисциплін.
Матеріальна база університету постійно вдосконалюється. Сума коштів
витрачених закладом на капітальний ремонт, будівництво, реконструкцію площ
навчальних, господарських та наукових приміщень – 35 400 тис. грн.; вартість
придбаного на основі цінових котирувань та через тендери 520 одиниць
обладнання на загальну суму 12 653 625,64 грн., у тому числі 373 одиниці
навчального обладнання на загальну суму 9 626 514,69 грн.; наукового – 2
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586408,95 грн. (138 одиниць) та лікувально-діагностичного обладнання (8
одиниць) – 440 702 грн.
Впродовж 2018 року було придбано 8694 примірників книг видань на суму
3 987 286,80 грн. та 165 назв періодичних видань на суму 132 558,64 грн.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
Фінансово-господарська діяльність університету здійснюється відповідно
до Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-17 Законів України
«Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну
діяльність» зі змінами, закону про Державний бюджет України на 2018 рік,
постанов Кабінету Міністрів України.
Основними джерелами надходжень є кошти загального та спеціального
фондів загальнодержавного бюджету. Складовими спеціального фонду є:
- кошти, отримані як плата за послуги, що надаються навчальним
закладом згідно з їх основною діяльністю (підготовка, перепідготовка,
підвищення кваліфікації кадрів відповідно до укладених договорів з фізичними
та юридичними особами);
- кошти, отримані від господарської діяльності (кошти за проживання в
гуртожитках);
- кошти, отримані від оренди майна;
- доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних коштів;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від
підприємств, установ, організацій, окремих громадян та інші відповідно до
«Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами,
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та
комунальної форми власності», затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 27 серпня 2010 р. № 796 зі змінами від 20.05.2015 р. № 305.
Кошти загального фонду бюджету (державне фінансування) витрачаються
на заробітну плату, нарахування на фонд зарплати, виплату стипендії
студентам, аспірантам, магістрантам, що навчаються за державним
замовленням, оплату харчування студентів з числа дітей-сиріт, закупівлю
м’якого інвентарю та одягу для студентів-сиріт, часткову оплату енергоносіїв.
Недостатність фінансового забезпечення по загальному фонду по оплаті комунальних платежів та енергоносіїв, виплат стипендій, соціального забезпечення
студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
покривається за рахунок власних надходжень (спеціального фонду) бюджету.
Кошти спеціального фонду бюджету використовуються на виплату
заробітної плати, оплату більшої частини комунальних послуг та енергоносіїв,
будівництво нового навчального корпусу, проведення ремонтних робіт
гуртожитків та навчальних корпусів університету, придбання обладнання та
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інші господарські потреби, що не фінансуються з загального фонду. Закупівля
товарів і послуг здійснюється відповідно до закону «Про публічні закупівлі» від
25.12.2015 року № 922-19.
Обсяг надходжень у 2018 році коштів загального та спеціального фондів
бюджету становить 513376,0 тис. грн. в т. числі загальний фонд бюджету –
133689,4 тис. грн., а спеціальний фонд – 379686,6 тис. грн.
Штатна чисельність на 01.01.2018 року за КПКВ 2301070 “Підготовка і
підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних
кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації” затверджена
в загальній кількості 2189,75 штатних одиниць, в т тому числі 746,5 штатних
одиниць (34,0%) утримуються за рахунок коштів загального фонду бюджету та
1443,25 штатних одиниць (65,9%), виплата заробітної плати яким здійснюється
за рахунок спеціального фонду бюджету. Штатна чисельність на 01.01.2017
року за КПКВ 2301020 “Дослідження, наукові і науково-технічні розробки,
виконання робіт за державно-цільовими програмами і державним замовленням,
підготовка наукових кадрів у сфері охорони здоров’я фінансова підтримка
розвитку наукової інфраструктури” затверджена у загальній кількості 20
штатних одиниць за рахунок загального фонду бюджету; за КПКВ 2301170
“Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та
нових медичних технологій у клініках, науково-дослідних установах та вищих
навчальних медичних закладах МОЗ України” затверджена штатна чисельність
в кількості 411,5 штатних одиниць за рахунок загального фонду бюджету.
Дотримується штатна дисципліна. Штатний розпис відповідає чинним
вимогам за чисельністю та рівнем оплати праці, затверджується Міністерством
охорони здоров’я України. Посадові оклади працівникам університету
встановлені відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня
2002 р. № 1298 зі змінами «Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та Наказу
Міністерства освіти та науки України від 26 вересня 2005р. № 557,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005р. за №
1130/11410, Посадові оклади працівникам галузі охорони здоров’я
встановлюються відповідно Наказу Міністерства праці та соціальної політики,
Міністерства охорони здоров’я № 308/519 від 5.10.2005 року із змінами “Про
впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та
установ соціального захисту”. Науково-педагогічним працівникам відповідно до
Постанови КМУ від 31.01.2001 № 78 виплачується надбавка за вислугу років та
матеріальна допомога на оздоровлення, а медичним працівникам відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України № 1418 від 29 грудня 2009 року «Про
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затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я»
Університет є споживачем послуг з теплопостачання, постачання гарячої води,
холодного водопостачання та водовідведення, електропостачання та постачання
природного газу. Розрахунки за спожиті комунальні послуги та електроенергію
здійснюються згідно з чинними цінами та тарифами на підставі укладених
договорів. Фізичні обсяги споживання визначаються за показниками приладів
обліку. Загалом витрати на оплату комунальних послуг склали 22 230,0 тис. грн.
В університеті забезпечено цільове та економне використання усіх видів
ресурсів. Матеріальні цінності закріплені за матеріально-відповідальними
особами, з якими укладені договори про повну матеріальну відповідальність,
проводиться щорічна інвентаризація матеріальних цінностей.
Бухгалтерський облік в університеті комп’ютеризований і ведеться згідно з
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
№ 996-14 від 16.07.1999 р. Бухгалтерська, фінансова та податкова звітність
надається Головному розпоряднику коштів та контролюючим органам згідно з
вимогами чинного законодавства України.
Належну увагу ректорат приділяє створенню нормальних умов праці і
навчання більш ніж 13-тисячного колективу студентів, викладачів, співробітників,
життя і діяльність яких пов’язані з університетом: забезпечується безперебійне
тепло-газо-електропостачання університетських споруд, корпусів і будівель,
гарантуються безпечні умови навчання і праці, дотримуються санітарно-гігієнічні
норми, вчасно здійснюються виплати зарплат, стипендій тощо).
Фактів порушення фінансово-господарської діяльності та недотримання
вимог і положень бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових
актів – не виявлено. Налагоджена ефективна система внутрішнього контролю за
фінансовою і господарською діяльністю.
Функціонуюча в університеті система заходів щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, хабарництва організована з врахуванням вимог
Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції», Наказу
МОЗ України № 531 від 31.07.2014 року «Про затвердження плану заходів МОЗ
України, спрямованого на запобігання та виявлення корупції» та Постанови
Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 у редакції від 19.06.2015
року «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення
боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і
фінансових ресурсів» включає:
- на заняттях і лекціях згідно з програмою вивчається основний закон –
Конституція України, основи законодавства з охорони здоров’я України;
- доводяться до відома студентів рішення засідань колегій МОЗ України
про боротьбу з корупцією та хабарництвом;
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- запрошуються працівники правоохоронних органів міста і області для
інформування студентів, у т.ч. іноземних, з метою недопущення правопорушень, правил проживання в гуртожитках, дотримання паспортного режиму;
- у період роботи приймальної комісії у ВНМУ проводиться відповідний
інструктаж її членів щодо чіткого дотримання правил прийому до вишу,
співробітники і абітурієнти ознайомлені з номерами телефонів довіри МОЗ
України, МОН України, УМВС та УСБУ у Вінницькій області;
- на вчених радах звертається особлива увага керівників підрозділів
університету щодо дотримання всіма співробітниками чинного законодавства з
питань боротьби з корупційними діями у сфері вищої освіти;
- щороку в університеті доводиться до відома план заходів, спрямованих
на недопущення будь-яких корупційних діянь, інших порушень чинного
законодавства у сфері медицини і вищої освіти;
- працівники планового відділу і бухгалтерії чітко дотримуються вимог
щодо використання коштів і матеріальних цінностей у підрозділах університету;
- на сайті університету розміщена чинна нормативно-правова база з питань
антикорупційної політики у державі;
- бібліотека університету регулярно організовує тематичні виставки
літератури, публікацій у періодиці з питань правового виховання.
За останні три роки виявів корупційних діянь та інших зловживань в
університеті не виявлено.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ
У зазначеному напрямі в університеті проводиться постійна
цілеспрямована робота, яка будується на принципах тісної співпраці ректорату,
профспілок та органів студентського самоврядування.
Профспілкова організація співробітників ВНМУ ім. М.І.Пирогова веде
постійну роботу щодо максимального посилення захисту прав і інтересів членів
профспілки та їх сімей, здійснює контроль за своєчасним і повним
забезпеченням співробітників, які мають пільги (за особливі умови праці);
контроль за видачею матеріальної допомоги співробітникам згідно з вимогами
нормативних документів. Згідно з поданими заявами співробітники
університету забезпечуються санаторно-курортними путівками, відпочинком
дітей у літніх таборах. Налагоджена система преміювань студентів, викладачів
та співробітників. Стипендії, заробітна плата та індексації виплачуються
своєчасно і в повному обсязі. Вживаються заходи щодо медичного
обслуговування студентів та співробітників.
Значні кошти ректорат і профспілковий комітет ВНМУ ім. М.І.Пирогова
витрачають на оздоровлення співробітників, надання їм матеріальної допомоги.
2018 року на матеріальну допомогу витрачено 196,3 тис. грн. та за підсумками
38

фінансового року на виплату премій – 8963,0 тис. грн. На оздоровлення
співробітників 2018 року університетом було виплачено 5610,0 тис. грн., у
тому числі на спортивно-оздоровчих базах університету покривалось 30% від
вартості путівок. За шкідливі умови праці 226 співробітникам виплачувались
надбавки; діє надбавка до заробітної плати за складність і напруженість у
роботі; важкохворим співробітникам і студентам надається допомога в
організації лікування і придбання медикаментів; безкоштовне друкування в
університетській друкарні авторефератів дисертацій аспірантам.
ВНМУ ім. М.І.Пирогова організовує відпочинок співробітників, членів їх
сімей та студентів на трьох оздоровчо-спортивні базах університету (загальна
площа будівель 5014,6 кв. м), які розраховані на одночасне перебування 410
чоловік. Одна база розташована на березі Чорного моря (Килійський район
Одеської області), друга – на березі річки Південний Буг (с. Степашки
Гайсинський район Вінницької області), третя – на березі річки Південний Буг
(с. Сокілець Немирівського району Вінницької області).
Соціальний захист студентів ВНМу ім. М.І.Пирогова реалізується у таких
напрямах: забезпечення студентів житлом на час навчання; студентські
стипендії; соціальне забезпечення студентів із числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування; допомога у працевлаштуванні
випускників ВНЗ; матеріальна допомога студентам; соціальна допомога
студентам з проблемами здоров’я.
У морфологічному корпусі функціонує ЦПМСД, який обслуговує
студентів з різними захворюваннями та регулярне флюорографічне обстеження,
профілактичні щеплення. У морфологічному корпусі університету функціонує
стоматологічний кабінет, в якому надається стоматологічна допомога
студентам і психологічна – у центрі психологічної допомоги і реабілітації.
Здійснюється соціальний супровід студентів пільгових категорій, які мають
пільги за шкідливі умови праці.
Виплата стипендій студентам ВНМУ ім. М.І.Пирогова є основою
соціальної підтримки та захисту студентів, які навчаються за державним
замовленням, а також є заохоченням до підвищення рівня своїх знань. При
введенні рейтингу студентів для отримання академічних стипендій відповідно
до Порядку призначення і виплати стипендій у редакції Постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 та на підставі Змін, що
вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих
навчальних закладів № 740 від 04.10.2017 р. дієвою є рейтингова система
оцінювання якості знань студентів у шкалі ЄКТС. Виплата стипендій
проводиться за рахунок загального фонду державного бюдету, 2018 року на
стипендію витрачено 23 460,2 тис. грн.
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Питання нарахування стипендій регулюються «Положенням про порядок
призначення та виплати стипендій студентам, клінічним ординаторам,
аспірантам, докторантам ВНМУ ім. М.І.Пирогова» (затверджене вченою радою
07.09.2016 р. протокол № 2) та «Положенням про рейтингову систему оцінки
діяльності студентів у ВНМУ ім. М.І.Пирогова» (затверджене вченою радою
31.0.2016 р. протокол № 09).
Значне місце у системі підтримки та заохочення найбільш обдарованих
студентів займають академічні іменні стипендії. 2018 року іменні стипендії
отримували: стипендію Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України обдарованим студентам з числа осіб з інвалідністю, М.
Амосова, Вінницької облдержадміністрації (2) та Вінницької обласної ради (2),
Вінницької міської ради (2).
Відповідно до «Положення про виплату матеріальної допомоги», затвер дженого ректором ВНМУ та узгодженого зі студентським самоврядуванням,
студентам, які навчаються за державним замовленням, виплачується матеріальна допомога, 2018 року вона склала 519,7 тис грн. для 1133 осіб та здійснена
виплата одноразової грошової допомоги випускникам у розмірі 334,8 тис. грн.
В університеті для потреб студентів та співробітників функціонують:
лижна база, зала важкої атлетики і тренажерна зала, стадіон і спортивні
площадки, п’ять студентських гуртожитків університету з проектною місткістю
3100 ліжко-місць, гуртожитки розташовані на території університетського
містечка. Умови проживання в гуртожитках задовільні. Житлова площа
гуртожитків складає 20 333,8 кв. м.; на одного студента – 6,5 кв. м.; загальна
кількість місць у гуртожитках – 3458. Забезпеченість місцями студентів, які їх
потребують, складає – 78,6%. У гуртожитках проведені необхідні ремонтні
роботи, безперебійно функціонує тепло-водо-газо-електропостачання. В
гуртожитках № 4 і № 5 облаштовані кімнати готельного типу. Для 57 студентівсиріт організоване безкоштовне харчування і проживання у гуртожитках. За
нормами університет забезпечений посадочними місцями у 2 їдальнях і 6
буфетах, які забезпечують потреби громадського харчування.
Профспілкова організація студентів постійно інформує про досягнення
студентів-гуртківців, спортсменів, учасників художньої самодіяльності та
творчих колективів в університетських засобах масової інформації (офіційна
сторінка facebook, instagram, канал telegram). Організовує відвідування
студентами спортзалу, автошколи, басейну «Маяк», кінотеатру ім.
Коцюбинського, Вінницького академічного музично-драматичного театру ім.
М.Садовського. 2018 року організовані туристичні поїздки мальовничиними
куточками України: «Буки – Біла Церква – Олександрія», «Осінні Карпати»,
«Від Поділля до Буковини» (Замки та храми Чернівців, Кам’янецьПодільського), «Чарівне Закарпаття» (Замки та монастирі Мукачева,
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Ужгорода), «Казкова новорічна подорож» (Житомир, музей «Космос», музей
С.П.Корольова, фабрика новорічних прикрас), «У гості до Святого Миколая»
(Буковина, Гуцульщина, Косів, Чернівці), Чернівці: «Екскурсія в український
Відень»; Львів та замки «Золотої підкови» України (Олесько, Підгірці, Золочів),
Буковель, «OPERAFEST – Тульчин» (костел Святого Йосифа, палац
Грохольських-Можайських, палац Щербатової, електростанція-млин, музей
Суворова, садиба Протасова-Бахметьєва, екскурсія містом Тульчин) та інші.
Профспілкова організація студентів організовує концерти з нагоди Дня
першокурсника, Дня захисника України, Міжнародного дня студента, Нового
року, Міжнародного жіночого дня, Дня медичного працівника, фестиваль
«СтудЛіра», Stand-Up чемпіонат університету, чемпіонат університету із КВН,
урочисті заходи до Дня Героїв Небесної Сотні, Дня соборності України та інші
святкові заходи й акції. Профспілкова організація студентів організовує
спортивні заходи: чемпіонат університету із більярду, із боулінгу, із віджимань
та присідань, шахів.
НАПРЯМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Система навчання та виховання у ВНМУ ім. М.І.Пирогова ґрунтується на
ідеях української історії, культури, традиціях народу та глибокому знанні рідної
мови, літератури, поваги до національних символів та основ християнської релігії.
Одночасно виховна робота в університеті поєднує національно-патріотичний
напрям з інтернаціональним, традиційну вітчизняну культуру з кращими зразками
світової, професійно-етичну культуру з активною громадською позицією.
Виховною роботою відповідно до планів займаються деканати, куратори
академічних груп, молодіжні організації університету, студентське наукове
товариство, органи студентського самоврядування, профком студентів,
студентські ради гуртожитків, колектив бібліотеки. В університеті працює
студентська рада для координації заходів виховного впливу. Знайомство
студентів першого курсу зі своїми кураторами-лідерами відбувається у рамках
проекту «Школа лідерства». Питаннями світоглядної, філософської, соціально політичної, економічної і соціологічної підготовки особливу увагу вділяють
кафедри гуманітарних дисциплін.
Здійснювана в університеті безперервна гуманітарна підготовка студентів
тісно поєднана з професійним навчанням. Щороку проводяться такі традиційні
загальноуніверситетські виховні заходи та урочистості:
 урочистості, присвячені початку нового навчального року, посвята у
першокурсники, виголошення ними урочистої обіцянки студента-першокурсника
та клятви Гіппократа, урочисте покладання квітів до пам’ятника М.І.Пирогову та
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пам’ятника студентам, лікарям, випускникам, викладачам та співробітникам ВНМУ
ім. М.І.Пирогова, що загинули в боях за свободу і незалежність нашої Батьківщини;
 урочистості з нагоди Дня міста, Дня медичного працівника,
Міжнародного жіночого дня, заходи до Дня незалежності України, до Дня
Конституції та Дня соборності України, з нагоди Дня студента, святкування
Дня Європи; щодо Всесвітнього дня здоров’я, заходи до Дня скорботи і
вшанування пам’яті жертв війни;
 день відкритих дверей університету;
 проводяться зустрічі та збори з іноземними студентами із запрошенням
представників ВВІР, УМВС, митних органів щодо правил проживання та
навчання в Україні, про кримінальну відповідальність іноземних громадян та
осіб без громадянства та недотримання правил транзитного проїзду територією
України, про правила проживання у гуртожитку, принципи самообслуговування.
Значне місце відводиться вихованню студентів на університетських
традиціях, ознайомлення з якими починається під час урочистої посвяти
першокурсників. Складові університетських традицій у вихованні лікарів – їх
свідомого ставлення до професії, виховання дисциплінованості та
відповідальності молодого покоління.
Системною є робота групи соціологічних досліджень, яка шляхом
анкетування вивчає думку студентів різних курсів про умови їх навчання на
кафедрах, стан взаємовідносин з викладачами, оцінку організації навчального
процесу, узагальнення пропозицій студентів з питань студентського життя.
На ідеології державності та Конституції України будується організація
правового виховання студентів: представлені книжково-ілюстративні та
електронні виставки, зокрема «До Конституції – з повагою, до влади – з
надією», «На шляху до демократії», «Конституція – основний закон моєї
держави» та інші, проведені правові бесіди, диспути. Випускники
інформуються про права і обов’язки молодих спеціалістів.
З метою вшанування мужності і героїзму учасників Революції Гідності –
Героїв Небесної Сотні та Героїв АТО, зміцнення патріотичних настроїв серед
студентів та викладачів були організовані: патріотична година «Уклонімося
низько до землі тим, хто в серці буде вічно жити…»; електронна виставка «Іменем
Майдану»; бесіда «День пам’яті героїв Небесної Сотні»; вечір пам’яті «Герої не
вмирають… Просто йдуть»; літературна година «Біль, мужність, героїзм» (поезія
Майдану) та інші заходи. В університеті представлений постійний стенд та
електронна виставка «За Україну, за її волю, За честь і славу, за народ!»
З нагоди Дня Перемоги проведені урочисті збори колективу університету,
на яких вшанували пам’ять ветеранів війни, вручили їм пам’ятні подарунки,
квіти, вітальні листівки та присвятили концерт колективів художньої самодія42

льності університету. Проведені уроки мужності, тематичні бесіди, круглі столи
для студентів, ветеранів та викладачів. Колектив університету також взяв
участь в урочистостях, які відбулися у місті, – урочистій ході з ветеранами,
покладанні квітів до пам’ятника загиблих у роки Великої Вітчизняної війни.
У рамках відзначення Міжнародного дня рідної мови у циклі «Єдиний
скарб у тебе мова» було проведено: літературно-музичний вечір «Рідна мово
моя, пелюсткова, Ти у серці народу живеш!»; електронна виставка «Яке
прекрасне рідне слово! Воно – не світ, а всі світи», творчий захід «Мова –
інтелектуальний портрет народу, його душа». Питанням відродження
української мови, національних українських звичаїв та традицій присвячені й
інші літературно-мистецькі заходи.
Знати і шанувати історію рідного народу, відроджувати і примножувати його
славні традиції стало визначальним напрямом навчальної-освітньої діяльності
роботи всього викладацького колективу. З метою кращого ознайомлення з
українською автентичною культурою, її регіональними особливостями були
організовані тематичні заняття-екскурсії в обласний художній музей. Для
учасників молодіжного військово-патріотичного табору скаутів була проведена
популярна лекція – гра «Військові традиції скіфів і сарматів». Здійснюється ряд
краєзнавчих заходів – організовано літературно-художні зустрічі з
письменниками, участь у телевізійному проекті «Історична правда з Вахтангом
Кіпіані «Кати НКВС: Вінниця»
Важливу роль у питаннях самоорганізації, захисту прав та інтересів
студентів ВНМУ ім. М.І.Пирогова відігріє студентське самоврядування,
зокрема через активно діючі громадські організації.
Громадська організація «Молодіжне об'єднання «Студентське Братство
Вінниччини». Напрями роботи організації: благодійний (відвідування дитячих
будинків, дитячого відділення Тубдиспансеру, збір коштів і їжі для притулків
тварин, організація благодійних концертів по збору коштів на лікування
хворих); освітній – організація тренінгів, навчань, освітніх лецій, воркшопів на
різноманітні тематики; культурно-розважальний – організація концертів,
активних ігор, творчих вечорів для розвитку молоді і української
культури. Мета організації: створення ефективної платформи, яка допомагає
студентам реалізовувати свої уміння та амбіції в позанавчальній і навчальній
сферах, розвиток навичок лідерства, проектного менеджменту, таймменеджменту, залучення молоді до волонтерства.
Проекти «Молодіжного об'єднання «Студентське Братство Вінниччини»:
ВсеSweet (літературно-музичні вечори); Я Феномен (зустрічі студентів ВНМУ з
відомими викладачами та представниками медицини); Media'n'GO (школа
медіаграмотності для громадських активістів); LawLab (цикл заходів, метою
якого є створення інформаційної платформи для підвищення рівня правової
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свідомості громадян); «Те, про що не говорять вголос (платформа секс-освіти,
серія тренінгів з психологами, сексологами, представниками різних сфер
медицини і тд); АвториТЕТА (неформальні інтерв'ю з відомими
представниками Вінниччини); MedCamp (табір для представників немедичної
сфери з надання першої медичної допомоги і основ медицини); Фізика – це
просто (блок освітніх заході з основ фізики); Клуб розмовної англійської з
волонтеркою Корпуса миру; Благодійний бал «Дотик» (у розробці)
Влітку 2018 року почала свою роботу організація UTA (Ukrainian Tutors
Association), проводено майстер-класи з першої медичної допомоги для
студентів, різні цікаві заходи для першого курсу, майстер-класи з акушерства та
гінекології «De Femina», брали участь у конференціях як тьютори, що
відбувалися у симуляційному центрі. Асоціація тьюторів ВНМУ ім.
М.І.Пирогова включає кілька напрямів діяльності: BLS (Basic Life Support):
тренери навчають студентів (і не тільки їх) базовим навикам надання першої
домедичної допомоги; Акушерство та гінекологія: саме у ВНМУ
ім. М.І.Пирогова знаходиться перший в Україні симуляційний акушерськогінекологічний центр, на базі якого ведуться державні іспити та деякі практичні
заняття. Члени організації разом із професорами кафедри проводять тут заняття
і майстер-класи, що допоможуть студентам стати професіоналами в цій
нелегкій професії і давати життя людям.
Громадська організація «Освітня платформа «Прогрес» підвищує рівень
обізнаності працівників медичної сфери в Україні шляхом формування у них
критичного мислення, тренування навичок комунікації та самореалізації;
популяризувати науку. Ціль платформи: створити онлайн-середовище для
висвітлення нових та актуальних протоколів лікування, наочних схем та
алгоритмів; обговорення цікавих клінічних випадків; налагодження співпраці
між лікарями, студентами, інтернами; сприяти створенню та в подальшому
пітримувати розвиток «прогресивних клубів» - середовищ для співпраці та
обміну досвідом між медиками окремих спеціальностей.
Серед заходів, які сприяють розвитку науково-пізнавальних здібностей
студентів, є університетські предметні олімпіади, вікторини, конкурси «Кращий
діагност», «Перший крок у хірургію», Хірургічне шоу «X-battle». «Умілі руки»,
«Терапевт-шоу», «Пропедевт-шоу», «Фарм-шоу», «Я – феномен», «Я люблю
медицину», «Stand-Up»-шоу та інші. Студентська команда «ДНК Гіппократа»
взяла участь у медичному інтелектуальному турнірі Battl Med, організованому
студентами семи медичних факультетів ВНЗ України на базі Харківського
медичного університету: команда ВНМУ ім. М.І.Пирогова посіла перші місця
по якості виконання клінічних завдань.
Бібліотека у рамках краєзнавчого проекту «Пам’ять університету»
проводили дослідження за тематикою: «Війна пройшлась по їхніх долях:
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співробітники та студенти ВНМУ ім. М.І.Пирогова на фронтах Другої
Світової», «Професори та доктори наук ВНМУ ім. М. І. Пирогова: 1921-2017
рр. (віхи життя та діяльності), «Праці вчених ВНМУ», «Професори та доктори
наук ВНМУ ім. М. І. Пирогова: 1921-2017 рр. (віхи життя та діяльності),
«Зламані, але нескорені» (викладачі, випускники та студенти ВНМУ – жертви
політичних репресій тоталітарного режиму), «Історія ВНМУ ім. М. І. Пирогова
в документах і спогадах», «У бронзі, мармурі й граніті» (фотоматеріали та
відомості про пам’ятники, меморіальні дошки видатним медикам Вінниччини
та науковцям, видатним випускникам ВНМУ ім. М. І. Пирогова, «Літопис
випускників» (славетні лікарі-випускники університету).
Внеску українських вчених-медиків у розвиток медичної науки на заняттях з
історії медицини та на профільних кафедрах присвячені виставки та бесіди,
випуски спеціальних номерів багатотиражної університетської газети «Молодий
медик» та студентської газети «Pirogovka». Постійно проводяться заняття в клубі
при бібліотеці «Любителів поезії», клубу за інтересами «Що? Де? Коли?».
Видано збірник поезій «Подих весни» членів творчого об’єднання «Літературна
вежа», яке відзначило свій 21-річний ювілей. Науковою бібліотекою
організовуються постійні виставки книг, присвячені українським митцям,
визначним подіям з історії України; у виставковій залі університету
презентуються роботи художників Вінниччини, України та художників-аматорів
студентів університету. Впроваджено інтелектуальний проект «Буккроссинг
ВНМУ». Студенти постійно ознайомлюються з експозицією університетського
музею та внеском вчених ВНМУ ім. М.І.Пирогова у розвиток медицини і вищої
медичної освіти в Україні.
Складовою частиною гуманітарного виховання у ВНМУ є екологічне
виховання, пропаганда здорового способу життя, сприяння розвитку творчих
здібностей і вподобань студентів, проведення культурного дозвілля і
культурно-просвітницьких акцій в університеті, участь у роботі спортивних
клубів і колективах художньої самодіяльності. Студенти та викладачі
університету взяли активну участь у проведенні акцій «Антинаркотик»,
«Тверезість» та «Життя без куріння», «АнтиСНІД» та в проведенні «Свічкової
ходи» до дня померлих від СНІДу, у громадській акції «Іноземні студенти
проти паління», в екологічному суботнику. Студенти ВНМУ ім. М.І.Пирогова
отримали лист-подяку від керівництва Вінницької станції переливання крові за
організацію безпрецедентно високої активності студентів ВНМУ під час Дня
донора. Гуманітарні проблеми охорони здоров’я виносяться в тематику
щорічних підсумкових конференцій студентського наукового товариства.
В університеті постійно презентуються виставки робіт студентів-аматорів:
художників, фотографів, вишивальниць, вечори поезії поетів-початківців тощо.
Організовано 12 аматорських виставок творчості студентів та малюнків дітей,
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які знаходяться в різних дитячих закладах м. Вінниці та Вінницького району,
яким студенти надають шефську допомогу. Студенти університету беруть
участь та є призерами мистецьких та творчих конкурсів, змагань КВК міського,
обласного та всеукраїнського рівнів.
З метою формування знань і навичок з фізичної культури, забезпечення
повноцінного фізичного розвитку студентів, фізичного, духовного та
психічного загартування велику роботу проводить кафедра фізичного
виховання та ЛФК через спортивні секції та спортивно-масові заходи,
спартакіади серед студентів і співробітників університету, організацію участі
спортсменів університету у змаганнях різного рівня. Студенти є учасниками
двох спортивних клубів, які об’єднують 15 спортивних секцій.
Студенти ВНМУ ім. М.І.Пирогова беруть активну участь у спортивномасових заходах університету, міста, області, у тому числі очолюють збірні
команди, допомагають у суддівстві. Збірні команди університету з різних видів
спорту беруть активну участь у спортивних змаганнях серед студентів ВНЗ ШІV рівнів акредитації.
Зокрема, 2018 року студенти ВНМУ ім. М.І.Пирогова взяли участь у
студентській баскетбольній лізі Вінницької області (чол.) і посіли І місце; у
відкритому Кубку міста з боротьби сумо серед дорослих (III місце). За
програмою XІV літньої Універсіади Вінницької серед закладів вищої освіти у
2018-2019 навчальному році взяли участь у змаганнях з шахів (ІІІ місце); з
волейболу (ІІ місце); з греко-римської боротьби (III місце); з настільного тенісу
(ІІІ місце); з кульової (І місце); XXIV Кубок України з волейболу серед
ветеранів (І місце); 2 місце у змаганнях ХІV Літньої Універсіади України з
окремих видів спорту серед ЗВО.
В університеті діє 33 колективи художньої самодіяльності, у тому числі 4
народних. 2018 року університетом проведено понад 160 масових заходів,
присвячених знаменним подіям, національно-культурним традиціям, провідним
вченим, політичним діячам, пам’ятним університетським датам. З участю
колективів художньої самодіяльності, студентів-аматорів з окремих видів
мистецтва (у тому числі і студентів-іноземців).
Студенти університету брали активну участь у волонтерському рухові,
особливу увагу приділяли допомозі в госпіталізації та догляді за потерпілими,
які проходять лікування у Вінницькому військово-медичному клінічному
центрі Центрального регіону. Були проведені благодійні ярмарки, кошти з яких
направлено для потреб учасників АТО, зокрема благодійна акція «Молодіжна
допомога героям АТО», під час якої зібрані кошти для закупівлі медичного
обладнання. Студенти організовували привітання бійців, які перебували на
лікуванні у ВМКЦ ЦР з Великоднем; організовували екскурсії для бійців по
місту Вінниці; організовано відвідування бійцями концерту гурту «Океан
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Ельзи»; забезпечено соціальні потреби 130 бійців; у зону АТО направлено 6
гуманітарних вантажів (продукти харчування, засоби гігієни, зелені насадження
для парку в Северодонецькому 59 ВМГ); забезпечено доставку в зону АТО
свіжих овочів у складі гуманітарного «конвою» від Вінницької міської ради.
Студенти університету взяли участь у всеукраїнському форумі «Медики та
волонтери за мир та реформи». За підсумками Регіонального відбору
Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2018» студенти-волонтери
ВНМУ ім. М.І.Пирогова стали переможцями у номінації «Найефективніше
використання благодійної допомоги».
Ситуденти університету постійно організовують благодійні акції «Здійсни
дитячу мрію», «Подаруй дитині радість» та «Від серця до серця» для дітейсиріт; під патронатом обласної громадської організації «Вінницька асоціація
медиків» проведена благодійна акція «Одужати та бути здоровим!». Проведені
благодійні акції у домі малюків «Веселка», Стрижавському дитячому будинку,
будинку дитини «Гніздечко», у спеціалізованому будинку дітей з ураженням
ЦНС та порушенням психіки, Обласному центрі реабілітації особливої дитини
«Промінь», у Вінницькому обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, у
неврологічному відділенні лікарні ім. акад. О.І. Ющенка та інших лікувальних
закладах міста та області з нагоди урочистих дат. У День донора майбутні
лікарі долучилися до здачі крові для важкохворих, що проходять
лікування у лікарнях м. Вінниці. У відділенні онкогематології Вінницького
обласного клінічного онкологічного диспансеру для хворих дітей провели
«День знань» іноземні студенти медичного факультету.
Волонтери ВНМУ ім. М.І.Пирогова відвідували притулок для тварин
«Планета» у м. Вінниці з врученням зооветеринарного обладнання згідно з
грантовим договором БО «Подільська громада» та ГО «British Council Ukraine».
Викладачі та студенти університету активно долучаються до заходів, які
проводяться районними та міським центрами соціальних служб сім’ї, дітей та
молоді щодо популяризації здорового способу життя і профілактики
негативних явищ серед молоді, протягом року студенти 4-5 курсів працюють у
групах «милосердя».
Підвищенню ефективності виховної роботи в університеті сприяє
планування, яке координує організацію виховної роботи на рівні ректорату,
деканатів, кафедр, кураторів груп, забезпечуючи єдність вимог і дій, наступ ність
і перспективність виховного процесу протягом усіх років навчання студента.

Ректор академік НАМН України

проф.В.М.Мороз
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