
 
 

МОЗ УКРАЇНИ 

 

Вінницький національний медичний університет 
ім. М.І. Пирогова 

 

НАКАЗ 

 

03.05.2021 № 55 

 

Про створення робочої групи 

з проведення акредитації ОПП  «Педіатрія» 

та ОПП «Медична психологія» 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1156-VІІ; 

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затверджене МОН України № 977 від 11.07.2019 р.; Ліцензійних умов 

впровадження освітньої діяльності, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 

30 грудня 2015 року № 1187 (у редакції Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 

№ 347); чинного Статуту Університету 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити робочу групу з підготовки та проведення самоаналізу освітньо-

професійної програми «Педіатрія» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 228 

«Педіатрія» та освітньо-професійної програми «Медична психологія» другого рівня вищої 

освіти за спеціальністю 225 у галузі знань 22 Охорона здоров’я освітня кваліфікація: 

«Магістр педіатрії», професійна кваліфікація «Лікар-педіатр», освітня кваліфікація «Магістр 

медичної психології», професійна кваліфікація «Лікар-психолог» у складі: 

 

Гумінський Ю.Й.  – проректор з навчальної роботи, доктор медичних наук, професор; 

Власенко О.В. – проректор з наукової роботи, доктор медичних наук, професор; 

Погорілий В.В. – проректор з лікувальної роботи, доктор медичних наук, професор; 

Серебреннікова О.А. – вчений секретар, професор; 

Гнатюк В.І. – заступник ректора з кадрових питань; 

Прохоров О.Д. – керівник експлуатаційного відділу; 

Фоміна Л.В. – керівник навчального відділу, доктор медичних наук, професор; 

Дудник В.М. – гарант освітньої програми, завідувач кафедри педіатрії № 2, доктор медичних 

наук, професор; 

Пшук Н.Г. – гарант освітньої програми, завідувач кафедри медичної психології та психіатрії 

з курсом післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор; 

Кравчук Н.М. – директор наукової бібліотеки; 

Заічко Н.В. – завідувач кафедри біологічної та загальної хімії, доктор медичних наук, 

професор; 

Школьніков В.С. – декан медичного факультету № 2, доктор медичних наук, професор; 

Дмитренко С.В. – заступник декана медичного факультету № 2, доктор медичних наук, 

професор кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО; 

Андрійчук В.М. – заступник декана факультету підготовки іноземних громадян, доктор 

медичних наук, професор кафедри анатомії людини; 

Жебель В.М. – завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету № 2, доктор 

медичних наук, професор; 



Каніковський О.Є. – завідувач кафедри хірургії медичного факультету № 2; доктор 

медичних наук, професор; 

Булавенко О.В. – завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2, доктор медичних наук, 

професор; 

Яблонь О.С. – завідувач кафедри педіатрії № 1, доктор медичних наук, професор; 

Незгода І.І. – завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, доктор медичних наук, 

професор; 

Булат Л.М. – завідувач кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими 

дітьми, доктор медичних наук, професор; 

Токарчук Н.І. – доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії № 1; 

Коньков Д.Г. – професор кафедри акушерства і гінекології № 1, доктор медичних наук, 

професор; 

Волощук Н.І. – завідувач кафедри фармакології, доктор медичних наук, професор; 

Драчук О.П. – доцент, зав. аспірантури, докторантури, кандидат медичних наук; 

Сергета І.В. – завідувач кафедри гігієни та екології, доктор медичних наук, професор; 

Сергійчук С.Л. – керівник юридичного відділу; 

Кондратюк А.І. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри медичної 

психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти; 

Довгань О.В. – заступник декана медичного факультету № 1, кандидат медичних наук, 

доцент кафедри нормальної фізіології; 

Кривецький В.Ф. – завуч кафедри хірургії № 1, кандидат медичних наук, доцент; 

Вовк І.М. – доцент кафедри мікробіології, кандидат медичних наук; 

Ревіна Т.Г. – провідний спеціаліст навчального відділу; 

Агафонов К.М. – здобувач ВО; 

Побережець В.Л. – аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, голова 

студентського профкому; 

Назарчук О.А. – керівник відділу забезпечення якості; 

Андрікевич 1.1. – завуч кафедри педіатрії № 2, доцент, кандидат медичних наук; 

Мантак Г.І. – доцент кафедри педіатрії № 2, кандидат медичних наук; 

Шаламай М.О. – доцент кафедри педіатрії № 2, кандидат медичних наук; 

Хромих К.В. – асистент кафедри педіатрії № 2, кандидат медичних наук; 

Зборовська О.О. – асистент кафедри педіатрії № 2, кандидат медичних наук; 

Звенігородська Г.Ю. – асистент кафедри педіатрії № 2, кандидат медичних наук; 

Демянішина В.В. – асистент кафедри педіатрії № 2; 

Саврун Т.І. – доцент кафедри педіатрії №1, кандидат медичних наук; 

Чигір І.В. – доцент кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими 

дітьми, кандидат медичних наук; 

Фурман О.А. – доцент кафедри акушерства і гінекології № 2, кандидат медичних наук; 

Кливак В.В. – доцент кафедри акушерства і гінекології № 2, кандидат медичних наук; 

Стукан Л.В. – доцент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної 

освіти, кандидат медичних наук; 

Потоцька І.С. – доцент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної 

освіти, к.психол.н.; 

Белов О.О. – доцент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної 

освіти, кандидат медичних наук; 

Камінська А.О. – доцент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом 

післядипломної освіти, доктор медичних наук; 

Рибінська В.А. – асист. кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної 

освіти, кандидат медичних наук; 

Дідич В.М. – доцент кафедри біофізики, медичної апаратури та інформатики; 

Тихолаз В.О. – завідувач кафедри анатомії людини, доктор медичних наук, професор; 

Бурков М.В. – доцент кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії; 

Глушак А.А. – доцент кафедри ортопедичної стоматології; 

Гребенюк Д.І. –  доцент кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії; 

Давиденко О.О. – доцент кафедри фармацевтичної хімії; 

https://vnmu.edu.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8
https://vnmu.edu.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8
https://vnmu.edu.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8
https://vnmu.edu.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8


Денисюк О.М. –  доцент кафедри фармакології; 

Кондратюк А.Л. – доцент кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної 

термінології; 

Кравець Р.А. –  доцент кафедри фізичної та реабілітаційної медицини; 

Оніськова О.В. –  доцент кафедри пропедевтики дитячих захворювань; 

Павлик І.В. –  доцент кафедри хірургії медичного факультету № 2; 

Паламарчук А.В. –  доцент кафедри ендокринології; 

Рокунець І.Л. –  доцент кафедри нормальної фізіології; 

Коваль Б.Ф. –  старший викладач кафедри біофізики, медичної апаратури та інформатики; 

Боднар М.В. –  асистент кафедри біофізики, медичної апаратури та інформатики; 

Галунко А. М. –  асистент кафедри анатомії людини; 

Данилевич В.П. –  асистент кафедри анатомії людини; 

Залевський Л.Л. –  асистент кафедри анатомії людини; 

Кондор Ю.Ю. –  асистент кафедри анатомії людини; 

Ксенчин О.О. –  асистент кафедри внутрішньої та сімейної медицини; 

Романчук В.Д. –  асистент кафедри хірургії № 1; 

Спрут О.В. – асистент кафедри медичної біології; 

Леонова Н.В. –  методист навчального відділу; 

Синявська А.В. –  старший інспектор наукового відділу; 

Дмитрієв К.В. –  здобувач, аспірант; 

Назарчук Н.М. –  здобувач, аспірант; 

Мельник Б.Л. –  здобувач ВО; 

Ясєнєва В.В. – голова студентського самоврядування, здобувач ВО; 

Єфименко О.Ю. – заступник ОСС, здобувач ВО; 

Кривешко Л.В. – здобувач ВО; 

Савенко А.О. – здобувач ВО; 

Філевич О.А. – голова СМТ, здобувач ВО. 

 

Робочій групі: 
1. Ознайомитись з планом роботи з проведення акредитації ОПП «Педіатрія» та ОПП 

«Медична психологія» та чітко дотримуватися термінів виконання поточних завдань 

(додається). 

2. Гарантам ОПП залучати членів робочої групи та усіх зацікавлених стейкхолдерів 

(здобувачі, роботодавці, академічна спільнота та інші зацікавлені сторони) до перегляду 

освітньо-професійних програм. 

3. Гарантам ОПП спільно з робочою групою та структурними підрозділами, які 

забезпечують освітній процес, провести самоаналіз внутрішнього забезпечення якості освіти. 

Результати самоаналізу презентувати на Вченій раді Університету. 

4. Провести обговорення та врахування зауважень попередніх акредитацій освітніх 

програм. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної 

(навчальної) роботи проф. Гумінського Ю.Й.

 

 
 

Ректор  Василь МОРОЗ 
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