
Успішна акредитація програм PhD 

У серпні 2021 року завершився дворічний процес акредитації п’яти 

освітньо-наукових програм (ОНП) третього рівня вищої освіти - доктора 

філософії. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

(НАЗЯВО, https://naqa.gov.ua) проводило акредитацію в три етапи – після 

підготовки звіту самоооцінювання відбулась перевірка університету 

експертною комісією, звіт комісії розглядає і оцінює галузева експертна рада 

(ГЕР) і надає свої висновки, на основі якого Національне агентство вирішує 

питання чи акредитувати освітню програму. 

Стараннями усього колективу університету, роботою груп з акредитації 

ОНП 222 «Медицина» (гарант – професор Мостовой Юрій Михайлович), 221 

«Стоматологія» (гарант – доцент Гаджула Наталія Григорівна), 091 

«Біологія» (гарант – професор Сарафинюк Лариса Анатоліївна), 229 

«Громадське здоров`я» (гарант – професор Сергета Ігор Володимирович), 228 

«Педіатрія» (гарант – професор Токарчук Надія Іванівна) всі програми 

успішно акредитовані. Перші дві ОНП акредитовані у вересні 2020 р., останні 

три у серпні 2021 р. терміном на шість років. Програму 228 «Педіатрія» 

акредитовано з визначенням «зразкова». 

Особливих зусиль під час підготовки і проведення акредитації доклали 

професор Оксана Серебреннікова і доцент Алла Кондратюк, співробітники 

відділу аспірантури - доц. Ольга Драчук, інспектор Альона Синявська, 

відділу оцінювання якості – д.мед.н. Олександр Назарчук, відділ кадрів, 

наукова бібліотека, навчальний відділ, наукові лабораторії, наукові служби, 

група програмістів, які забезпечують сайт університету, особливо – Олег 

Прохоров, Тетяна Петренко, відеооператор Валерій Сизов, а також здобувачі 

– Віталій Побережець, Наталія Назарчук, Костянтин Дмитрієв, Костянтин 

Агафонов, Богдан Гулобов, Ольга Спрут. Більшість кафедр оперативно 

відгукувались на поставлені завдання. 

Відтепер наш університет може навчати докторів філософії за 

акредитованими освітньо-науковими програмами, одна з яких визнана 

«зразковою», здійснювати набір іноземних здобувачів на них та створювати 

разові ради для захисту дисертацій (https://www.vnmu.edu.ua/підготовка-

кадрів/аспірантура). Завдяки злагодженій роботі відділу аспірантури і 

секретаря разових рад – Інни Кириченко уже проведено 24 захисти 

дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, з них - за спеціальністю 

222 «Медицина» -20, за спеціальністю 221 «Стоматологія»-1, за 

спеціальністю 228 «Педіатрія» - 3 захисти. 
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