
Проекти ВНМУ ім. М.І. Пирогова 

Проект «Horizon-2020 - INNOVA4TB» (2019-2024 рр.) Метою є створення мережі 

інституцій, спрямованої на проведення спільних міжсекторальних трансляційних 

досліджень у галузі туберкульозу. Консорціум учасників складається з 12 установ із 6 країн, 

які поєднують взаємодоповнюючу експертизу: клінічний менеджмент, фундаментальна 

наука та промисловий розвиток. Координатор у ВНМУ ім. М.І. Пирогова – доцент Андрій 

Дуднік. 

Проект Erasmus+КА 2 СВНЕ “Universities-Communities: strengthening cooperation 

/UNICOM” (початок у 2023р.). Консорціум з 22 українських та європейських партнерів. 

Метою проекту є розробка нової політики Міністерства освіти та науки України щодо 

посилення третьої місії університетів та впровадження найкращих практик співробітництва 

з територіальними громадами на прикладі Німеччини, Італії, Швеції, Чехії та Латвії. Цей 

проект спрямований на забезпечення соціального згуртування з громадами та стійкий 

розвиток ЗВО. Партнерами в проекті є МОН України, Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та комунального господарства України, Інституту вищої освіти НАПНУ, 

українські та європейські університети, асоціації та неурядові організації. Координатори у 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова – Харковенко Р.В., Драчук О.П. 

 

Проект «High Five» (2019) за підтримки Шведського Інституту спрямований на розвиток 

інтернаціоналізації освітньої та наукової діяльності. Метою проекту є покращення 

міжнародної співпраці українських та молдовських закладів вищої освіти та університету 

Умео, Швеція. Координатор у ВНМУ ім. М.І. Пирогова – доцент Андрій Дуднік. 

Проект Cost Action 18226 “Нові шляхи у визначенні патогенів та аероалергенів” (“New 

approaches in detection of pathogens and aeroallergens” ADOPT), 2019-2023 роки. 

Учасники - 36 країн Європи. Україну у ній представляє ВНМУ. Метою проєкту є створення 

міждисциплінарної мережі експертів, які беруть участь у дослідженні біоаерозолю, 

використовуючи як існуючі методи, так і такі технології майбутнього, як моніторинг часток 

у реальному часі, технології атмосферної хімії та фізики або методи еДНК, що 

застосовуються в молекулярній біології. Головною метою проєкту є подолання бар'єрів, що 

обмежують застосування нових методів у аналіз біоаерозолів. На прикладі алергенного 

пилку рослин та спор грибів будуть розроблені підходи до інтеграції декількох методів 

дослідження біоаерозолю та способів обробки даних за допомогою числових підходів у 

середовищі великих даних. Координатор у ВНМУ ім. М.І. Пирогова – професор Вікторія 

Родінкова. 

Проект «Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова» за підтримки бюджету 

громадських ініціатив (2020). Проект передбачає створення видання про історію медицини 

Вінниці та біографії видатних лікарів. Координатор у ВНМУ ім. М.І. Пирогова – 

співробітники наукової бібліотеки. 

Проект “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти” – Academic IQ (2020-

2021). Проєкт упроваджується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння 

Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки України та Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти.  Результатом діяльності проєкту Academic 

IQ, співпраці українських та міжнародних експертів стане розвиток освітянського 

середовища задля відповідального запровадження норм академічної доброчесності та 

посилення спроможностей освітньої системи України на засадах і  принципах академічної 

доброчесності та якості. Сайт проєкту - https://americancouncils.org.ua/programs/academiq/ . 

Координатори у ВНМУ ім. М.І. Пирогова -  Власенко О.В., Назарчук О.А., Сергета І.В. 

 

https://americancouncils.org.ua/programs/academiq/


Метою проєкту Internationalization at Eastern Europe Universities, HIGH FIVE reloaded 

(2021-2022) було закласти основу для розвитку системної співпраці між університетами-

партнерами (Umeå University (UmU), Odessa National University (ONU), Vinnytsia National 

Medical University (VNMU), State University of Medicine and Pharmacy (SUMF), Karazin 

National University (KNU)), що сприятиме спільній роботі та заощадить дорогоцінний час, 

необхідний для проведення новаторських досліджень та ефективного навчання молодих 

спеціалістів через захоплюючі навчальні програми. 

В рамках проекту учасники напрацювали керівні принципи та моделі взаємодії під час 

діяльності з інтернаціоналізації, було ґрунтовано висвітлено питання зовнішнього 

фінансування медичних наукових проектів та акредитації освітніх програм з метою 

інтеграції у європейський освітній простір. Особливу увагу було присвячено питанням он-

лайн освіти, запрошенню видатних науковців для лекцій в нашому університеті. Серед 

напрямків діяльності слід відзначити: врегулювання питань академічної мобільності, 

покращення взаємодії в рамках міжнародної наукової та освітньої діяльності між 

партнерськими організаціями, розробка он-лайн лабораторії, розбудова потенціалу для 

успішної реалізації спільних проектів. Детальніше про проект можна дізнатись на веб-сайті 

https://www.eduinter.org/ Координатор у ВНМУ ім. М.І. Пирогова – доцент Андрій Дуднік. 

 

Проект 530644-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPCR HUMAN Security (environment, 

quality of food, public health and society) on Territories Contaminated by Radioactive 

Agents (2012-2016). Основна ціль - розробка міждисциплінарних магістерських  та 

докторських програм (PhD) в галузі безпеки населення, що проживає на територіях, які 

постраждали від аварій на ядерних об'єктах, заводах по переробці ядерних відходів. Під час 

проекту визначали безпеку для людини (оточуюче середовище, якість продуктів 

харчування, здоров`я населення та суспільства) на територіях, забруднених радіоактивними 

речовинами. Координатор проекту University of Cordoba, Іспанія. Координатор у ВНМУ ім. 

М.І. Пирогова – Харковенко Р.В. 

 

Проект Erasmus+ «Поєднання Інновацій, Здоров’я і Суспільств: освітній розвиток 

потенціалу  в сусідніх районах Східної Європи (BIHSENA: Bridging Innovations, Health 

and Societies: Educational capacity building in the Eastern European Neighbouring Areas») 

(2015-2018). Реалізовувався під координацією Маастрихтського університету (Королівство 

Нідерландів) спільно з Національним університетом "Києво-Могилянська академія" та 

іншими членам консорціуму з Польщі, Болгарії та Росії. В рамках проекту на базі 

університету запроваджено 3 нових курси з управління в охороні здоров’я. Співробітники 

університету виступили співавторами онлайн курсу «Bridging Health care and Society» - 

https://www.coursera.org/learn/healthcare-and-society. В рамках проекту організовані 2 

міжнародні конференції.  Координатори у ВНМУ ім. М.І. Пирогова – Малачкова Н.В.,  

Ігнащук О.В. 

 

Проект «Baltic Network for prevention of Early School Leaving (SEE-ME)» (2017-2018) 

реалізовувався за підтримки Шведського Інституту з координацією міжнародного відділу 

Фолькуніверситету (Упсала, Швеція). Метою проекту передбачалося передати знання, 

інструменти і навчальні матеріали, напрацьовані в європейських країнах для попередження 

раннього залишення навчання студентами в Україні, Молдові та Росії. Викладачі 

університету прослухали курс тренінгів по інклюзивній освіті, PBL підходу у навчанні, 

проектній діяльності, інструментам оцінки освітнього процесу. Координатор у ВНМУ ім. 

М.І. Пирогова – Харковенко Р.В. 

Проект «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України» (2018-

2019) організований Британською радою  України. Інноваційний  проект передбачав  

формуванням культури лідерства у вітчизняній вищій освіті. Програма поєднувала серію 

навчальних модулів від провідних тренерів Фундації лідерства у вищій освіті Великої 

https://www.eduinter.org/
https://www.coursera.org/learn/healthcare-and-society


Британії. У рамках проекту сформувалась  університетська команда у складі учасників 

освітнього процесу від проректора до студента. Команда університету прийняла участь у 

тренінгах, спрямованих на розвиток лідерських якостей, інтернаціоналізації та проектної 

культури. Задля розвитку міжнародної співпраці команда ВНМУ ім. М.І. Пирогова 

відвідала Велику Британію  Англія Раскін Університет (м. Кембридж). Координатор у 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова – Драчук О.П. 

 

29.09.2022 у м. Брюссель Бельгія стартував новий науковий проект Towards an 

improvement in diagnostics and treatment strategies for TB control (ADVANCE-TB) в 

рамках European Cooperation in Science and Technology (COST), де доцент кафедри 

фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Вінницького національного 

університету ім. М.І. Пирогова – Андрій Дудник увійшов до складу Керівного комітету. 

Проект буде тривати 4 роки (2022-2026) та розрахований на 600 тис євро. Консорціум 

складається з майже 40 організацій із 19 країн, серед яких академічні установи, виробники 

обладнання, лікарні, наукові інститути та неурядові організації з Європи, Америки та 

Африки.  В рамках проекту планується покращити діагностику та лікування туберкульозу, 

а також прискорити втілення спільних наукових напрацювань та реалізувати низку освітніх 

заходів.  

 

Індивідуальні проекти: 
 

Проект «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IIІ: інновації та відносини з 

оточенням» за підтримки: Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, 

Міністерства закордонних справ Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України 

та під патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань (2017-2018). 

В рамках проекту реалізовувався мікропроект «Порівняння системи підготовки здобувачів 

на ІІІ рівні вищої освіти в Ягеллонському, Варшавському університетах з українською 

моделлю для імплементації польського досвіду у ВНМУ ім. М.І.Пирогова». Координатор у 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова – Драчук О.П. 

 

Проект «Прогресивне управління університетом» (2018р.)  в Університеті Г. Масарика, 

(м. Брно, Чеська Республіка) відбувався у три етапи, в яких прийняли участь представники  

університету:  

1. Інтернаціоналізація вищої освіти  

2. Система внутрішнього оцінювання якості освітньої діяльності (Драчук О.П.) 

3. Інклюзія в університетському середовища 

Координатор у ВНМУ ім. М.І. Пирогова – Дудікова Л.В. 

 

Проект «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та «Нова 

система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій 

освіті», реалізовані Інститутом вищої освіти НАПН України, Центром досліджень вищої 

освіти (Чеська Республіка), Благодійним Фондом «Інститут розвитку освіти» та за 

підтримки Міністерства освіти і науки України дали можливість послухати тренінги щодо 

якості вищої освіти та акредитації з метою проведення навчань в регіонах. 

https://ihed.org.ua/internationalization/proekt-formuvannya-merezhi-ekspertiv-iz-

zabezpechennya-yakosti-vyshhoyi-osvity-2018-2019-roky 

Учасник від ВНМУ ім. М.І. Пирогова – Драчук О.П. 

 

Проект Igma3 «Shortening Distance to Labour Market for young people with risk for 

unemployment and social exclusion Distance Education for Coordinated Measures by 

Regional Stakeholder Networks» (2018). Мета проекту:  вдосконалення якості освіти для 

безробітної молоді, що сприяє інтеграції безробітних на ринок праці. За допомогою даного 

https://ihed.org.ua/internationalization/proekt-formuvannya-merezhi-ekspertiv-iz-zabezpechennya-yakosti-vyshhoyi-osvity-2018-2019-roky
https://ihed.org.ua/internationalization/proekt-formuvannya-merezhi-ekspertiv-iz-zabezpechennya-yakosti-vyshhoyi-osvity-2018-2019-roky


проекту проаналізували основні проблеми подолання безробіття у Вінницькій області, 

визначили потреби найбільш уразливих груп молоді і можливості працевлаштування 

основними стейкхолдерами-працедавцями. До участі у проекті були  залучені регіональні 

мережі стейкхолдерів:  Вінницький обласний центр зайнятості, КУ ПОР «Обласний 

молодіжний центр», Громаська організація «Обласний молодіжний центр+», Центр 

реабілітації «Поділля».  Координатор у ВНМУ ім. М.І. Пирогова – Харковенко Р.В. 

 

Програма імені Фулбрайта підтримала дослідження наукового напрямку «Hay fever 

prevention and airborne allergens control» («Запобігання сезонної алергії та контроль за 

повітряними алергенами») в Університеті Тальси, Оклахома, США (Листопад 2017 – 

травень 2018 року).  Метою проекту було підвищення якості пилкового прогнозу, який 

надається населенню України, а також покращення контролю розповсюдження повітряних 

алергенів. У рамках проєкту відбулось вивчення молекулярних методів аналізу зразків 

повітря, а також були проведені дослідження, які дали унікальні для світової аеробіології 

результати. У рамках проєкту була створена електронна бібліотека повітряних алергенів 

України. Планується створення «Атласу повітряних пилку та спор України". Було 

прослухано 2 навчальні курси. Результати дослідження надруковані у журнілі “Allergy” за 

2018 рік, та здійснені доповіді на Щорічному конгресу EAACI (Німеччина, Іспанія) та APAS 

(Туреччина).  Учасник від ВНМУ ім. М.І. Пирогова – Родінкова В.В. 

Проект «Вінниця smile city - місто усміхнених дітей» (2017-2018) за підтримки Бюджету 

громадських ініціатив. Протягом проекту сформувалася волонтерська команда, яка 

працювала з дітьми з обмеженими можливостями, онкохворими дітьми, ВІЛ- інфікованими 

та з аутизмом. Координатори у ВНМУ ім. М.І. Пирогова – Харковенко Р.В., Майстрова Р.Ю. 

 

Проект «PROM Programme – International scholarship exchange of PhD students and 

academics» (2019) за підтримки Polish National Agency for Academic Exchange 

(https://nawa.gov.pl/en/institutions/prom-programme) забезпечив мобільність аспірантів 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова у Сілезькому медичному університеті в м. Катовіце, Польща. 

(https://sum.edu.pl/nauka/prom#documents-in-english). Аспіранти кафедр пропедевтики 

внутрішньої медицини Побережець Віталій, кафедри хірургії №1 Мітюк Богдан,  кафедри 

внутрішньої медицини №1 Назарова Марина, кафедри клінічної фармації та клінічної 

фармакології Ольга Ніколова в рамках організованого стажування отримали  можливість 

проводили наукову дослідницьку роботу з підготовки матеріалу для дисертації доктора 

філософії з медицини, вивчали сучасні методи діагностики, які не доступні для вивчення в 

нашому університеті, налагоджували професійні міжнародні зв’язки та співпрацю. 

Координатори у ВНМУ ім. М.І. Пирогова  - Побережець В.Л., відділ аспірантури. 

 

Університет був презентований на міжнародних зустрічах пошуку потенційних партнерів 

для міжнародних проектів в рамках «The Healthy Future Partnering Event» (Ліверпуль, 

Великобританія, 2018р.),  Brokerage Event «Meet in Italy for Life Sciences 2018» (Болонья, 

Італія, 2018р.). Координатор у ВНМУ ім. М.І. Пирогова – Драчук О.П. 

 

Ukraine’s new accreditation system: building on UK best practice (2019).  Тренінг для 

тренерів експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

(організований  Quality Assurance Agency, United Kingdom, British Council, Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти (Україна). Учасник від ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова – Драчук О.П. 

 

Проект THEA Ukraine Training for Higher Education Administrators in Ukraine (2020-

2021). Проект є професійною програмою розвитку для адміністраторів вищої освіти 

України в області інтернаціоналізації вищої освіти та наукового менеджменту. 

Організатори   Wandelwerk, FH Münster's Centre for Quality Assurance and Enhancement, 



Сумський державний університет за підтримки German Federal Ministry of Education and 

Research, German Academic Exchange Service (DAAD). Проект комбінує тренінги та 

консультативну підтримку. Сайт проекту -  https://en.fh-

muenster.de/WWWeiterbildungen/thea-ukraine-startseite.php. Учасник від ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова – Драчук О.П. 

Платформа House of Europe Онлайн-курс для лікарів та медсестер «Сучасний догляд 

за новонародженими». Інновації у виходжуванні новонароджених та недоношених дітей у 

перинатальних центрах, неонатологічних відділеннях, відділеннях анестезіології та 

інтенсивної терапії. Досвід лікарів з ЄС щодо ефективних рішень, які вони застосовують на 

практиці, та про сучасні підходи, що впроваджуються у їхніх медичних закладах. 

Посилання на платформу.https://courses.ed-era.com/courses/course-

v1:CzechCentres_EdEra+2+2020/about https://houseofeurope.org.ua/opportunity/80. 

Учасник- Назарчук Н.М. 

FULBRIGHT GRADUATE STUDENT PROGRAM (2022-2023 Fulbright Foreign Student 

Program) У 2022 р. поданий індивідуальний проект Побережця Віталія – аспіранта кафедри 

пропедевтики внутрішньої медицини. Тема проекту «Implementation of telehealth platform 

for remote monitoring of patients with chronic obstructive disease». Термін виконання - 9 

місяців. Приймаюча сторона – клініка Мейо (Mayo Clinic), Рочестер, Міннесота, США.  

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:CzechCentres_EdEra+2+2020/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:CzechCentres_EdEra+2+2020/about
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/80

