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І. Повідомлення про виконання обов'язкових критеріїв підтвердження 

статусу національного Вінницьким національним медичним університетом 

ім. М.І.Пирогова 

 

Повідомляємо, що Вінницький національний медичний університет ім. 

М.І.Пирогова виконує обов'язкові критерії підтвердження статусу національного 

закладу вищої освіти, якими є: 

 

1) освітня діяльність ВНМУ ім. М.І.Пирогова відповідає Конституції 

України, ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини 

розвитку освіти, враховує вимоги Законів України «Про освіту» (від 05.09.2017 

р. № 2145-VIII), «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII), «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» (від 26.11.2015 № 848-VIII), інші законодавчі акти та 

виконує Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти.   
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2) позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом вищої 

освіти освітньої діяльності та якості вищої освіти  відповідно до вимог абзацу 

одинадцятого частини другої статті 16 Закону України «Про вищу освіту» 

 

Університет здійснює свою діяльність на основі ліцензії МОН України 

серія АЕ № 527443 від 04.11.2014 р., виданій на підставі рішення Акредитаційної 

комісії від 22.09.2014 ороку протокол № 112, (Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 02.10.2014 р. № 2866 л).  

ВНМУ ім. М.І.Пирогова 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.  

ВНМУ ім. М.І.Пирогова 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 

рішення Вченої ради 29.08.2016 р.) 

 

Навчальний процес у ВНМУ ім. М.І.Пирогова організовано на підставі: 

навчального плану та програми підготовки фахівців другого магістерського 

рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» 

освітньої кваліфікації «магістр медицини», професійної кваліфікації «лікар» (І-ІІ 

курс) (лист МОЗ України від 26.07.2016 р.) 

навчального плану та програми підготовки фахівців за спеціальностями 

7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія» освітньо-кваліфікацій-

ного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» (ІІІ-VI курси) (наказ МОЗ України 

від 19.10.2009 р. № 749)  

навчального плану та програми підготовки фахівців другого магістерського 

рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія» 

освітньої кваліфікації «магістр медицини», професійної кваліфікації «лікар-

педіатр» на 2017-2018 навчальний рік (І курс) (лист МОЗ України від 05.09.2017 

р.) 

навчального плану та програми підготовки фахівців другого магістерського 

рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 225 «Медична 

психологія» освітньої кваліфікації «магістр медичної психології», професійної 

кваліфікації «лікар-психолог» на 2017-2018 навчальний рік (1 курс) (лист МОЗ 

України від 01.06.2017 р.) 

навчального плану та програми підготовки фахівців другого магістерського 

рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 225 «Медична та 

психологічна реабілітація» освітньої кваліфікації «магістр медичної та 

психологічної реабілітації», професійної кваліфікації «лікар-реабілітолог» або 

«лікар-психолог» на 2017-2018 навчальний рік (ІІ курс). (лист МОЗ України від 

26.07.2016 р.) 

навчального плану та програми підготовки фахівців за спеціальністю 

7.12010004 «Медична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
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кваліфікації «лікар-психолог» на 2017-2018 навчальний рік (ІІІ-V курси) (наказ 

МОЗ України від 19.10.2009 р. № 750) 

навчального плану та програми підготовки фахівців другого магістерського 

рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія» 

освітньої кваліфікації «магістр стоматології», професійної кваліфікації «лікар-

стоматолог» на 2017-2018 навчальний рік (І-ІІ курси). (лист МОЗ України від 

26.07.2016 р.) 

навчального плану та програми підготовки фахівців за спеціальністю 

7.12010005 «Стоматологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

кваліфікації «лікар-стоматолог» на 2017-2018 навчальний рік (ІІІ-V курси) (наказ 

МОЗ України від 29.03.2012 р. № 384) 

навчального плану та програми підготовки фахівців другого магістерського 

рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація» 

освітньої кваліфікації «магістр фармації»  на 2017-2018 навчальний рік (І-ІІ 

курси). (лист МОЗ України від 26.07.2016 р.) 

навчального плану та програми підготовки фахівців за спеціальністю 

7.110201 «Фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації 

«провізор»  на 2017-2018 навчальний рік (ІІІ-VІ курси денної та заочної форм 

навчання) (наказ МОЗ України від 07.12.2009 р. № 930) 

навчального плану та програми підготовки фахівців за спеціальністю 

7.110206 «Клінічна фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

кваліфікації «клінічний провізор» на 2017-2018 навчальний рік (ІІІ-Vкурси) 

(наказ МОЗ України від 07.12.2009 р. № 931) 

Фахівцями опорних кафедр приведені у відповідність навчальні програми 

та навчальні плани додипломної підготовки фахівців з дисциплін усіх 

спеціальностей з урахуванням сучасних вимог до організації навчального 

процесу та примірних програм, затверджених МОЗ України. Унесені зміни до 

типової наскрізної програми для студентів ВНМУ ім. М.І.Пирогова з паліативної 

га хоспісної допомоги, затвердженої МОЗ України, навчальні програми 

доповнені темами з надання паліативної допомоги постраждалим внаслідок 

бойових дій. Зміст програм підготовки інтернів відповідає сучасним вимогам 

протоколів надання медичної допомоги та стандартів діагностики, які 

рекомендовані МОЗ України. 

 

В університеті станом на 31.12.2017 р. працює 1796 співробітників. 

Навчально-виховний процес на 59 кафедрах ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

забезпечували 1031 науково-педагогічний працівник, з них штатних осіб – 918 

(89%), сумісників – 113 (11%). Науковий ступінь доктора наук мають 128 осіб, 

кандидата наук – 678 осіб та без наукового ступеня – 225. Вчене звання 

професора мають 94 особи, а звання доцента – 380 осіб. 

Протягом року підготовку в докторантурі здійснювали 2 особи, в 

аспірантурі – 128, над виконанням докторських робіт працює 50 здобувачів та 

над виконанням кандидатських дисертацій – 266 осіб. 2017 року захищено 9 

докторських та 46 кандидатських дисертацій Станом на 31.12.2017 р. 
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затверджено ВАК України: кандидатських – 40, докторських – 8. Ефективність 

навчання в магістратурі, аспірантурі та докторантурі – 100%. 

Шість науково-педагогічних працівників ВНМУ ім. М.І.Пирогова є членами 

науково-методичних комісій МОН та МОЗ України. Науковці 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова є членами координаційних рад, членами колегії ДАК 

МОН України, членами експертної ради з підготовки іноземних громадян та 

громадян України до вступу у вищі навчальні заклади при ДАК України. 

З числа професорсько-викладацького складу університету 62 науковці є 

членами спеціалізованих вчених рад ДАК України. В університеті працює 4 

спеціалізованих вчених ради по захисту докторських та кандидатських 

дисертацій за 9 спеціальностями. 

 

Питання підвищення кваліфікації викладачів є предметом обговорення на 

засіданнях 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 м. Київ.   

Розширена мережа закладів, де викладачі університету  підвищують свою 

кваліфікацію з педагогічної майстерності та за своєю спеціальністю. 

Функціонують ліцензійні курси удосконалення лікарів при кафедрах 

факультету післядипломної освіти ВНМУ: «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, з педагогічної 

майстерності викладання та організації навчального процесу. 

2017 року стажування за кордоном пройшли 85 викладачів. Всього 

підвищення кваліфікації за звітний період здійснили 208 викладачів. Станом на 

31 грудня 2017 року 100% викладачів вчасно пройшли курси підвищення 

кваліфікації згідно до плану, затвердженому Вченою радою ВНМУ. 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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Станом на 31 грудня 2017 року 268 викладачів ВНМУ ім. М.І. Пирогова 

мають посвідчення та сертифікати згідно з договором Центру підготовки з 

англійської мови в Cambridge English; сертифікати рівнів В2, С має 51 викладач; 

43 викладачі мають диплом перекладача та сертифікати Перших київських 

державних курсів іноземних мов, 15 викладачів мають Сертифікати підвищення 

кваліфікації (з викладання англійською мовою), які отримали за кордоном.  

167 науковців університету є членами міжнародних освітніх організацій. 29 

співробітників університету є Членами Міжнародних Академій. 

Науково-педагогічні працівники є активними учасниками міжнародних 

програм та спільних досліджень, проходять стажування у європейських та 

американських клініках, зокрема кафедра загальної гігієни бере участь у проекті 

«BISHENA – вивчення та впровадження в навчально-методичну діяльність нових 

педагогічних технологій» (Maastricht University, Королівство Нідерланди); 

кафедра соціальної медицини та ООЗ представляє в Україні Європейську систему 

інформації пилку (European Pollen Information System, EPI) та її науковий портал 

Європейську Аероалергенну мережу (European Aeroallergen Network, EAN) 

(центр в Австрії); кафедра фармації бере участь у програмі SILAM (Фінський 

метеорологічний інститут) та “The estimation of the threat provoked by the spread of 

Ambrosia artemisiifolia in Poland: aerobiological, genetic and medical aspects”. This 

project will be realized in frame of HARMONIA competition in co-operation with 

foreign partners in relation to the COST Action Smarter 1203 (Польща); кафедра 

внутрішньої та сімейної медицини представляє університет у проекті “European 

Registry on the Management of H. pylori Infection (Hp-EuReg)” Европейський 

реєстр лікування H. pylori інфекції (Іспанія); кафедра ендокринології бере участь 

у міжнародному дослідженні по вивченню практики ведення цукрового діабету 

(ІDMPS); кафедра фтизіатрії – Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol, Umeå 

University, Umeå, Sweden «Whole genome sequencing of M. tuberculosis» (Іспанія, 

Швеція) та у проекті TDR SORT IT Acquired drug resistance among new and 

retreatment TB cases in Ukraine (Іспанія, Узбекистан, Франція) та інших 

міжнародних програмах та проектах. 

6 жовтня 2017 року на базі ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбулася міжнародна 

конференція «Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза 

ним», співорганізатором якої є Маахстритський університет (Нідерланди), 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» та проект сприяння 

академічної доброчесності в Україні – SAIUP в рамках проекту BISHENA, який 

співфінансується програмою Erasmus+. 

 

Освітній процес, у тому числі самостійна робота студентів, за кожною 

освітньою програмою організовані та забезпечені необхідними ресурсами. 

 Організація освітнього процесу з підготовки фахівців в університеті 

відповідає Постанові Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» у галузі знань «Охорона здоров’я». 

Кафедрами університету розроблені навчально-методичні комплекси, які 

включають навчальні та робочі програми з усіх дисциплін, методичні вказівки 

http://www.umu.se/
http://www.umu.se/
http://www.umu.se/
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для практичних занять, для самостійної роботи студентів та підготовки до 

випускних державних іспитів, ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок», у тому 

числі англійською мовою, та інші навчально-методичні матеріали.  

На підставі листів МОЗ України № 08.1-30/17662 від 29.06.2017 р. «Про 

визначення рівня компетентності з іноземної мови професійного спрямування…» 

та № 08-130/25354 від 25.09.2017 р. «Про наближення змісту ЛІІ «Крок» до 

світових екзаменаційних програм» з метою якісного підсумкового контролю 

знань студентів оновлені електронні бази тестових завдань трьома мовами, які 

враховують специфіку ЛІІ «Крок». 

Ефективність самостійної роботи студентів забезпечує наукова бібліотека 

ВНМУ ім. М.І.Пирогова, електронний каталог якої складається з 7 баз даних 

загальною кількістю 387 238 записів і є найбільш затребуваним серед користувачів. 

В електронний каталог введений весь активний фонд. База даних журнальних 

статей має глибину пошуку 20 років (до 1997 року) і налічує майже 282 тис.  

записів. У 2017  р. створено БД «Історико-медичне краєзнавство», яка налічує 

майже 2,5 тис. записів. На сайті бібліотеки надається on-line доступ до електронного 

каталогу. 

У бібліотеці діє автоматизована книговидача і всі читачі обслуговуються в 

автоматизованому режимі. Впроваджено електронний читацький квиток для всіх 

категорій читачів. Його авторизація на сайті бібліотеки надає користувачу 

можливість віддаленого доступу до власного електронного формуляра, який 

містить інформацію про видачу та повернення літератури.  

Основу якісного формування фонду становить його оптимальна 

відповідність напрямам навчальної, наукової та науково-дослідницької діяльності 

університету, що вимагає більш мобільного і ефективного комплектування 

фондів. Фонд бібліотеки університету постійно поповнюється новими 

підручниками, передплатними періодичними виданнями та електронними 

виданнями. У 2017 році було придбано 11 049 примірників книг та 178 

найменувань періодичних видань на суму 3 080146.93 тис. грн.   

Загальний фонд бібліотеки на 31.12.2017 р. становить 570 678 примірників 

видань з різних галузей знань. Література медичної тематики складає 476 418 

прим., що становить понад 83,5% від загального фонду. Із них наукових видань – 

38% та навчальних – 33%. Крім того, бібліотека нараховує 103 672 примірники 

періодичних видань. 

За ліцензійними умовами різні форми підготовки в університеті забезпечені 

в повному обсязі підручниками і навчально-методичними матеріалами. 

Забезпеченість підручниками на одного суб’єкта навчання – 100 %. 

Базами підготовки здобувачів вищої освіти є 10 сучасних ліцензованих та 

акредитованих лабораторій науково-дослідного центру, лабораторія 

комп’ютерної томографії, лабораторія ультразвукової діагностики, 24 лабораторії 

і навчальних кабінетів фармацевтичного факультету, більше 37 кафедральних 

лабораторій. Функціонує центр нових інформаційних технологій (38 

комп’ютерних класів, телестудія, друкарня, вузол Internet, відділ комп’ютерної 

поліграфії), науково-дослідний центр з експериментальною клінікою (віварієм)), 

діагностичний центр (з сертифікованими ліцензованими лабораторіями: клініко-
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діагностичною, функціональної морфології та генетики розвитку, алергологічною, 

експериментальної нейрофізіології, клініко-діагностичної гастроентерології, 

бактеріологічною, експериментальної фармакології), центр медико-психологічної 

допомоги (Альтамедцентр), інститут реабілітації інвалідів – 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 по створенню і вивченню нових лікарських 

засобів на основі високодисперсних кремнеземів. 

Впроваджений у навчальний процес унікальний блок комп’ютерних 

програм, що моделює діяльність всіх органів та систем організму людини в нормі 

та при різних патологічних станах «СКІФ». 

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. Функціонує інформаційний web-сервер університету. 

Навчальні корпуси забезпечені бездротовим безкоштовним доступом до мережі 

«Інтернет». 

З метою поліпшення практичної підготовки студентів та інтернів, отримання 

ними клінічного досвіду у віртуальному середовищі у ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

навчально-тренінговий центр наповнюється сучасними тренажерами, муляжами, 

фантомами і т.д. Зокрема, за останні два роки було придбано: тренажер 

внутрішньовенний артер. ін’єкцій «BeXATEK»; навчальна модель СЛР дорослий 

«Профі»; дефібрилятор напівавтоматичний зовнішній тренувальний; тренажер 

розширений гінекологічний; тренажер для дослідження шийки матки і тесту 

Папаніколау; стимулятор пологів удосконалений; компресор Graum-100; 

стерилізатор повітряний ГП-40; камера у/ф для зберігання стерилізованих 

інструментів «Мобіл»; опромінювач «Фіолет ОЗ»; термостат капілярний; 

генератор високої напруги катоду з ІГБТ транзисторами; детектор рентгенівсь-

кого випромінювання; бормашина портативна Strong 204; тубус; коліматор 

прямокутний; комплект позиціонерів для сенсора; фартух стоматологічний; шина 

НШК-01; плита для витяжіння спинного відділу; відсмоктувач «Біомед» та інше 

наукове та лікувально-діагностичне обладнання.  

Велика увага вділяється практичній підготовці студентів та інтернів. Збірна 

команда ВНМУ ім. М.І.Пирогова взяла участь у Всеукраїнській олімпіаді зі 

симуляційної медицини з міжнародною участю «TernopilSimOlimp – 2017» 

(екстрена і невідкладна медична допомога) серед студентів вищих медичних 

навчальних закладів, що відбулась у ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» 29-30 вересня 

2017 року і виборола І місце. У грудні 2017 року на III Всеукраїнському 

зимовому чемпіонаті бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги з 

міжнародною участю команда студентів ВНМУ виборола перше командне місце 

серед команд України, Ізраїлю, Польщі, Літви та перше місце у особистому 

заліку. 
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Система забезпечення якості освітньої діяльності в університеті передбачає 

впровадження таких заходів: 

 

 на сайті університету та на інформаційних стендах регулярно оприлюд-

нюються результати досягнень студентів університету, зокрема у таблиці 

рейтингу успішності; всі науково-педагогічні кадри ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

зареєстровані в Бібліометриці української науки 

(http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie= &ustanova=16&gorod= 

0&vidomstvo=%C2%F1%B3&napryam=0&napryam_google=0) і, відповідно, чітко 

простежується рейтинг науковців ВНМУ ім. М.І.Пирогова. 

 постійно підвищується кваліфікація педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників (планово); 

 забезпечуються необхідні матеріальні та інформаційні ресурси для 

організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за 

кожною освітньою програмою; 

 інформація про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації 

оприлюднюється на веб-сайті університету; 

З метою вдосконалення системи контролю навчально-методичного 

забезпечення та якості підготовки фахівців у Вінницькому національному 

медичному університету ім. М.І.Пирогова створено групу моніторингу якості 

освіти у складі 30 осіб, яка діє на підставі Положення про моніторинг та контроль 

якості освіти у ВНМУ ім. М.І.Пирогова, затверджене рішенням вченої ради 28 

жовтня 2014 року протокол № 3. 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.  

Група моніторингу якості освіти та навчальний відділ університету 

постійно контролювали роботу кафедр з підготовки студентів до ліцензійних 

інтегрованих іспитів «Крок 1, 2, 3»; самостійну роботу студентів на кафедрах; 

навчально-пізнавальну діяльність студентів з підготовки до ЛІІ шляхом 

проведення комплексних контрольних робіт за форматом, що відповідає ЛІІ 

(діагностично-тренінгові тестування та підсумковий ректорський контроль 

студентів). Група моніторингу та навчальний відділ стежили за рівнем 

методичного та матеріально-технічного забезпечення кафедр відповідно до 

сучасних вимог організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

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 прозорість навчального процесу 

шляхом надання через Internet доступу до результатів успішності студентам; 

відображає особистісний рейтинг кожного студента; формує зворотній зв’язок 

між студентами, викладачами та адміністрацією університету; забезпечує 
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контроль за виконанням своїх обов’язків усіма сторонами навчального процесу. 

 

У ВНМУ ім. М.І.Пирогова впроваджено систему захисту інтелектуальної 

власності учасників освітнього процесу, зокрема «Положення про інтелектуальну 

власність учасників освітнього процесу Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І.Пирогова та відповідальність за академічний плагіат» 

(затверджене рішенням вченої ради 29 жовтня 2015 року протокол № 3) регулює 

питання визначення оригінальності наукових досліджень, захист права на 

інтелектуальну власність та відповідальність структурних підрозділів за 

академічний плагіат. Наукові дослідження, у тому числі магістерські, 

кандидатські та докторські дисертаційні роботи, звіти з НДР, наукові публікації, 

навчальна література, навчально-методичні видання та інші наукові і методичні 

матеріали перевіряються за допомогою веб-сервісу «Антиплагіат». 

 

Університет вивчає попит на медичні спеціальності на ринку праці. 

Випускники університету працевлаштовуються за фахом, значна їх кількість 

продовжує навчання у військовій медичній академії на здобуття освітнього рівня 

магістра – офіцера медичної служби Збройних сил України. 

У рамках вступної кампанії 2017 року університет став одним з найбільш 

запитуваних медичних навчальних закладів серед абітурієнтів. Під час вступної 

кампанії 2017 року до ВНМУ ім. М.І.Пирогова було подано 10 609 заяв від 

абітурієнтів; зараховано до університету – 921 особу, у т.ч. на «Медицину» - 697 

студентів (з них 396 – на державний бюджет), на «Педіатрію» – 62 студенти (з 

них 45 – на державний бюджет), на «Стоматологію» - 114 студентів (з них 10 – на 

державний бюджет), на «Медичну психологію» – 10 студентів (з них 4 – на 

державний бюджет), на «Фармацію. Промислову фармацію» – 62 студенти (з них 

3 – на державний бюджет). Це свідчить про ефективно обрану стратегію – на 

європейські стандарти освітньої підготовки, конкурентоспроможний статус 

фахівців-випускників, що є можливим завдяки високому професіоналізму та 

науковому авторитету викладачів Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова. 

 

З) У ВНМУ ім. М.І.Пирогова не виявлені порушення Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності. 

 

4) Є єдине інформаційне середовище ВНМУ ім. М.І.Пирогова, в якому 

забезпечується автоматизація основних процесів діяльності. 

 

5) Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

від 13.01.2011 № 2939-VI у редакції від 01.05.2015 року інформація, що 

стосується навчальної, наукової, міжнародної, фінансової та іншої діяльності 

ВНМУ ім. М.І.Пирогова, є у публічному вільному доступі на офіційному веб-

сайті Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова: 

vnmu.edu.ua., а також висвітлюється на інформаційних стендах університету, в 

інформаційних збірниках та інших не заборонених чинним законодавством 
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способах поширення інформації про заклад.  

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.  

 

 

ІІ. 3віт про значення показників порівняльних критеріїв  

статусу національного ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

 

Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

станом на 31.12.2017 р. 

 

Ступінь (ОКР) 
Код та спеціаль-

ність 
Кількість 

Проходили 

стажування в 

іноземних 

ЗВО 

Здобули 

призові 

місця 

іноземних 

громадян 

Громадян 

з країн 

членів 

ОЕСР 

Спеціаліст 7.12010001 

Лікувальна 

справа 

3782 62 18 961 37 

7.12010002  

Педіатрія 
464  5 1 - 

7.12010004  

Медична 

психологія 

56   - - 

7.12010005 

Стоматологія 
561 14  111 8 

7.12020101  

Фармація 
636 1 8

 
39 - 

7.12020102  

Клінічна 

фармація 

29 3  3 - 

Магістр 

(науковий 

ступінь) 

8.12010001 

Лікувальна 

справа 

3   - - 

Магістр  

22 Медицина 

222 Медицина 1417 18 5 717 44 

228 Педіатрія 62  1 - - 

225 Медична 

психологія 
9   - - 

225 Медична та 

психологічна 

реабілітація 

10   - - 

221 

Стоматологія 
307 2 1 85 8 

226 Фармація 186 3  19 - 
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промислова 

фармація 

226 Фармація 255 2  15 - 

Післядипломна 

освіта 

Лікар - інтерн 

Лікувальна 

справа 
869  2 - - 

Педіатрія 75   - - 

Стоматологія 234   - - 

Фармація 65   - - 

Клінічна 

фармація 
2   - - 

Медична 

психологія 
15   - - 

Післядипломна 

освіта  

Клінічна 

ординатура 

Лікувальна 

справа 
86   86  

Стоматологія 10   10  

Здобувачі та 

аспіранти 

наукового сту-

пеня к.мед.н. 

14 Медичні 

науки 
115   - - 

Доктор наук 14 Медичні 

науки 
29   - - 

22 Медицина 

Доктор філософії 

222 Медицина 83   1 - 

221 

Стоматологія 
7   - - 

228 Педіатрія 5   - - 

229 Громадське 

здоров’я 
2   - - 

091 Біологія 5   - - 

Разом: 9379 105 40 2048 98 

 

Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

станом на 31.12.2017 р. 

Факультет Кафедра 
Кіль-

кість 

Проходили 

стажування 

в іноземних 

ЗВО 

Здійснювали 

наукове керівни-

цтво (консульту-

вання) не менше 

п’ятьох здобу-

вачів наукових 

ступенів, які 

захистилися в 

Україні 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

науковий 

ступінь 

та/або вчене 

звання 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

доктори 

наук та/або 

професори 

М
ед

и
ч

н
и

й
 

ф
а
к

у
л

ь
т
ет

 

№
1
 

Філософії та суспільних 

наук 
15   11 1 

Фізичного виховання і 

ЛФК 
18  1 6 1 

Іноземних мов з курсом 

латинської мови та 
29   10 - 
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медичної термінології 

Біологічної фізики, 

медичної апаратури та 

інформатики   

23  1 13 1 

Біологічної та загальної 

хімії 
28  1 21 2 

Анатомії людини 26  2  18 6 

Нормальної фізіології 25  2 19 3 

Мікробіології 21  1 22 3 

Патофізіології 12  1 7 1 

Пропедевтики внутрішньої 

медицини 
15  1 14 5 

Загальної хірургії 15  2 10 1 

Шкірно-венеричних 

хвороб 
7   8 2 

Очних хвороб 12  1 11 1 

Внутрішньої медицини 

№ 1 
26  2 26 4 

Внутрішньої медицини  

№ 2 
17   14 3 

Внутрішньої медицини 

№ 3 
16  2 15 3 

Ендокринології  з курсом 

післядипломної освіти 
6   5 2 

Внутрішньої та сімейної 

медицини 
9  1 8 3 

Кафедра  хірургії № 1 з 

курсом анестезіології та 

урології 

22  1 17 4 

Кафедра ендоскопічної та 

серцево-судинної хірургії 
6   6 1 

Кафедра  хірургії №2 

 з  курсом  “Основи 

стоматології” 

12  1 10 1 

Променевої діагностики та 

променевої терапії та 

онкології 

19   14 2 

Фтизіатрії з курсом 

клінічної імунології 
12   10 - 

Інфекційних хвороб з 

курсом епідеміології 
15  1 11 3 

Акушерства і гінекології 

№ 1 
18  1 17 6 

Акушерства і гінекології 

№ 2 
16  2 16 5 

Фармакології 15 1 1 13 3 
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Пропедевтики дитячих 

захворювань та догляду за 

хворими дітьми 

17  1 16 1 

Соціальної медицини і 

організації охорони 

здоров’я 

20 2 1 13 2 

Травматології та ортопедії 12  2 9 2 

Медицини катастроф та 

військової медицини 
12   6 1 

Психіатрії, наркології та 

психотерапії з курсом 

післядипломної освіти 

11   8 1 

Медичної психології та 

психіатрії з курсом 

післядипломної освіти 

14  1 12 1 

Медичної біології 13  1 9 1 

Гістології 13  1 11 2 

Патологічної анатомії, 

судової медицини та права 
24   16 2 

Загальної гігієни та 

екології 
23  1 18 2 

Клінічної анатомії та 

оперативної хірургії 
9  2 9 3 

ЛОР-хвороб 6   5 1 

Нервових хвороб, курс 

невропатології з 

рефлексотерапією 

10  1 8 1 

Медичної  реабілітації  та 

медико-соціальної 

експертизи 

9   6 1 

М
ед

и
ч

н
и

й
 ф

а
к

у
л

ь
т
ет

 

№
 2

 

Педіатрії № 1 19  1 17 4 

Педіатрії № 2 19  1 18 1 

Дитячих інфекційних 

хвороб 
9  1 4 1 

Дитячої хірургії 10  2 6 1 

Внутрішньої медицини 

медичного факультету №2 
16  1 14 1 

Хірургії медичного 

факультету №2 
11   11 2 

С
т
о
м

а
т
о
л

о
г
іч

н
и

й
 

ф
а
к

у
л

ь
т
ет

 

Хірургічної стоматології 

та щелепно-лицевої 

хірургії 

12  1 10 2 

Ортопедичної стоматології 17   5 - 

Терапевтичної 

стоматології 
16   12 1 

Стоматології дитячого 

віку 
16   10 - 
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Ф
а
р

м
а
ц

е

в
т
и

ч
н

и
й

 

ф
а
к

у
л

ь
т
е

т
 

Фармації 29   19 2 

Клінічної фармації та 

клінічної фармакології 
17  1 14 1 

Фармацевтичної хімії 21   10 - 
Ф

а
к

у
л

ь
т
ет

 

п
іс

л
я

д
и

п
л

о
м

н
о
ї 

о
св

іт
и

 
Акушерства та гінекології, 

педіатрії 
9   8 2 

Хірургії  з курсом 

стоматології 
9  1 6 3 

Терапії з курсом загальної 

практики та сімейної 

медицини Курс загальної 

практики та сімейної 

медицини 

9   8 2 

Кафедра неврології та 

нейрохірургії ФПО 
5 1 1 5 - 

Факультет 

підготов-

ки для 

іноземних 

громадян 

Кафедра українознавства 

10   10 1 

Науково-дослідний центр 7   6 1 

Інститут реабілітації інвалідів 9   9 2 

Разом: 918 4 46 698 114 

 

 

Таблиця 3. Наукометричні показники ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

станом на 31.12.2017 р. 

Факул

ьтет 

(інстит

ут) 

Кафедра, 

відділ 

тощо 

Прізвище, ім’я, по 

батькові наукового, 

науково- педагог-

гічного праців-

ника
11

 

ID Scopus 

(за 

наявності) 

Індекс 

Гірша 

Scopus
12

 

ID Web of 

Science 

(за 

наявності) 

Індекс 

Гірша 

Web of 

Science
13

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Ін
ст

и
ту

т 

НДІ 

реабілітації 

інвалідів 

Безсмертний Юрій 

Олексійович 

16177637100 1  0 

Кувікова Інна 

Петрівна 

56089093000 1  0 

Вернигородська 

Марія Василівна 

6504199070 0  1 

М
ед

и
ч
н

и
й

 ф
ак

у
л
ь
те

т 
№

 

1
 

Кафедра 

нормальної 

фізіології 

 

Мороз Василь 

Максимович 

35844775200 5  6 

Йолтухівський 

Михайло 

Володимирович 

8962663700 2  0 

Власенко Олег 

Володимирович 

6602161273 4  2 

Довгань Олександр 

Вікторович 

57191332819 2  1 
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Удод Оксана 

Данилівна  

6506979515 2  1 

Борейко Тетяна 

Іванівна 

6506081390 1  0 

Дацишин Павло 

Трохимович 

6507706181 1  1 

Кафедра 

пат.ологічної 

анатомії, 

судової 

медицини і 

права 

Вернигородський 

Сергій Вікторович 

55195966500 1  0 

Моканюк 

Олександр 

Іванович 

57105814000 2  1 

Кафедра 

мікробіології 

Палій Гордій 

Кіндратович  

6602570732 2  3 

Кафедра 

гістології 

Маєвський 

Олександр 

Євгенійович 

57190953570 0 G-2453-

2018 

1 

Кафедра 

біохімії та 

загальної хімії 

 

Заічко Наталія 

Валентинівна 

 14822785000 2  0 

Луцюк Микола 

Борисович 

 3  3 

Мельник Андрій 

Володимирович 

 1  0 

Штатько Олена 

Іванівна 

 1  0 

Качула Сергій 

Олександрович 

 1  0 

Смирнова Ольга 

Валентинівна 

 1  0 

Личик Галина 

Зиновіївна  

 1  0 

Черв'як Марія 

Миколаївна 

 1  0 

Паламарчук  Ірина 

Віталіївна 

 1  0 

Шунков  Василь 

Сергійович 

 1  0 

Кафедра 

біологічної 

фізики та 

інформатики 

Мотигін 

Володимир  

Вячеславович 

6603226746 2  0 

Серпак Наталя 

Федорівна 

 1  0 

Кафедра 

фармакології 

Волощук Наталія 

Іванівна 

21835123200 5  0 

Степанюк Георгій 

Іванович 

6602296885 2  0 

Кафедра 

загальної 

гігієни та 

екології 

Сергета Ігор 

Володимирович 

 

6507647610 

1 is  

І-2152-2018  

1 

Мотрук 

Ірина Іліївна 

 0 is  

І-2385-2018 

1 

Кафедра 

медичної 

Шкарупа 

Володимир 

15751597200 

 

1  0 

http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=15751597200&partnerID=MN8TOARS
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біології 

 

Миколайович  

Піскун Раїса 

Петрівна  

6603299194 1  0 

Кафедра 

пропедевтики 

внутрішньої 

медицини 

Мостовой Юрій 

Михайлович 

55550908900 1  1 

Кафедра 

внутрішньої 

медицини № 1 

 

Станіславчук 

Микола Адамович 

6506129646 4  3 

Сєркова Валентина 

Костянтинівна 

7004606550 2  2 

Кузьмінова Наталія 

Віталіївна 

57193243566 2  1 

Остапчук Олена 

Іванівна 

6508156858 1  0 

Монастирський 

Юрій Ігорович 

36822328700 1  0 

Кафедра 

внутрішньої 

медицини № 2 

Шевчук Сергій 

Вікторович 

7004183919 3  0 

Кафедра 

внутрішньої 

медицини № 3 

 

Іванов Валерій 

Павлович  

 0  1 

Сізова Марина 

Петрівна 

 0  1 

Сторожук Борис 

Григорович 

 2  2 

Денесюк Віталій 

Іванович 

 2  0 

Кафедра 

ендокринології 

з курсом ПДО 

Власенко Марина 

Володимирівна 

7003388618 2  0 

Паламарчук 

Анатолій 

Васильович 

7003619597 1  0 

Вернигордський 

Віктор Сергійович 

6602578365 1  0 

Фіщук Оксана 

Олексіївна 

6507356462 1  0 

Кафедра фтизі-

атрії з курсом 

клінічної іму-

нології та 

алергології 

Дудник Андрій 

Борисович 

 56786198800 3 ResearcherI

D: A-7725-

2017 

3 

Кафедра 

інфекційних 

хвороб з 

курсом 

епідеміології 

Мороз Лариса 

Василівна 

56190265500 5  0 

Кафедра 

шкірно-

венеричних 

хвороб 

Бондар Сергій 

Анатолійович 

6602096549 1 0000-0001-

5005-9420 

0 

Анфілова Марина 

Родіонівна 

 0  1 

Гармаш Лариса  0  1 

http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=7003388618&partnerID=MN8TOARS
http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=56786198800&partnerID=MN8TOARS
http://www.researcherid.com/rid/A-7725-2017
http://www.researcherid.com/rid/A-7725-2017
http://www.researcherid.com/rid/A-7725-2017
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Леонідівна 

Кафедра 

променевої 

діагностики, 

променевої 

терапії та 

онкології 

Какарькін 

Олександр Якович 

6508012568 1  0 

Кафедра 

психіатрії, 

наркології та 

психотерапії з 

курсом ПДО 

Римша Софія 

Віталіївна 

 0  1 

Серебреннікова 

Оксана 

Анатоліївна 

7003684206 1  0 

Кафедра 

нервових 

хвороб 

Московко Сергій 

Петрович 

25623369600 2  0 

Смолко Дмитро 

Геннадійович 

56806873700 1  0 

Кафедра 

загальної 

хірургії 

 

Желіба Микола 

Дмитрович 

 0  1 

Хіміч Сергій 

Дмитрович 

6602097465 2  0 

Жученко Олек-

сандр Петрович 

14042992700 1  0 

Кафедра 

хірургії № 1 з 

курсом 

урології 

Шапринський 

Володимир 

Олександрович 

6602996964 

 

 

 

2  0 

Кафедра 

ендоскопічної 

та серцево-

судинної 

хірургії 

Петрушенко 

Вікторія 

Вікторівна 

36127802700 1  0 

Кафедра 

хірургії № 2 з 

курсом основ 

стоматології 

Покидько Марія 

Іванівна 

 0  1 

Кафедра ЛОР-

хвороб 

Кіщук Василь 

Васильович 

 1  0 

Кафедра очних 

хвороб 

Салдан Йосип 

Романович 

6604010292 2  0 

Кафедра 

акушерства і 

гінекології № 2 

Гайструк Анатолій 

Никифорович 

6602232509 0  1 

Булавенко Ольга 

Василівна 

 1  0 

Кафедра 

медичної 

психології та 

психіатрії з 

курсом ПДО 

Пшук Наталія 

Григорівна 

 0  1 

М
ед

и
ч
н

и
й

 

ф
ак

у
л
ь
те

т 

№
 2

 

Кафедра 

педіатрії № 2 

Дудник Вероніка 

Михайлівна 

56755307600 1  0 

Кафедра 

внутрішньої 

Лозинський Сергій 

Едуардович 

56111743200 1  0 
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медицини МФ 

№ 2 

Кафедра 

хірургії МФ 

№ 2 

Бондарчук Олег 

Іванович 

6603907094 1  0 

Сандер Сергій 

Володимирович 

57198294778 3  2 

С
то

м
. 
Ф

ак
. 

Хірургічної 

стоматології та 

щелепно-

лицевої 

хірургії 

Барило Олександр 

Семенович 

57194173622 1  0 

Ф
ар

м
ац

ев
ти

ч
н

и
й

 

ф
ак

у
л
ь
те

т 

Кафедра 

фармації 

Бобрук Володимир 

Петрович 

6507538448 1  0 

Родінкова Вікторія 

Валеріївна 

56507457400 5  1 

Тозюк Олена 

Юріївна 

57197792864 0  1 

Кременська Лілія 

Вікторівна 

 0  1 

Кафедра 

фармацевтично

ї хімії 

Давиденко 

Олександра 

Олександрівна 

25824774800 4  4 

Дученко Марина 

Анатоліївна 

57191616251 1  1 

Ющенко Тетяна 

Іванівна 

6506687884 1  1 

Кафедра 

клінічної 

фармації та 

клінічної 

фармакології 

Яковлева Ольга 

Олександрівна 

 0  1 

Ф
 П

 О
 

Кафедра 

терапії з 

курсом ЗП та 

СМ ФПО 

Осовська Наталія 

Юріївна 

57190044548 1  1 

Могильницька 

Лілія Анатоліївна 

5667788120 1  1 

Кафедра 

педіатрії ФПО 

Пипа Лариса 

Володимирівна 

 0  1 

Разом:   118  59 
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Таблиця 4. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше 

п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації 

було включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science 

Факул

ьтет 

(інститу

т) 

Кафедра, 

відділ 

тощо 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

наукового, 

науково-

педагогічного 

працівника
14

 

Кіль

кість 

публі

кацій 

Scop

us
13

 

 

 

Назва та реквізити 

публікацій Scopus 

(прирівняні відзнаки) 

Кіль

кість 

публі

кацій 

Web 

of 

Scien

ce 
16

 

Назва та 

реквізити 

публікацій 
Web of Science 

(прирівняні 

відзнаки) 

Ін
ст

и
ту

т 

НДІ 

реабілітації 

інвалідів 

Шевчук 

Віктор 

Іванович 

 

8 

https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=7005589938 
-  

Безсмертний 

Юрій 

Олексійович 

 

5 

https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=16177637100 
-  

М
ед

и
ч
н

и
й

 ф
ак

у
л
ь
те

т 
№

1
 

Кафедра 

нормальної 

фізіології 

Мороз 

Василь 

Максимович 

24 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=35844775200 
31 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&
search_mode=GeneralS

earch&prID=f8d32e7a-
461f-4d40-8899-

3109b11f1aa7 

Йолтухівськи

й  Михайло 

Володимиров

ич 

15 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=8962663700 
7 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p
roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&

search_mode=GeneralS
earch&prID=ab4227f1-

d91b-4c74-a995-

7f2b5614bf70 

Власенко 

Олег 

Володимиров

ич  

29 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6602161273 
22 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6
PiC7x4cfarnouPyYm&

search_mode=GeneralS

earch&prID=73379677
-a190-4d40-8e84-

5891a7d9c4cf 

Довгань 

Олександр 

Вікторович 

8 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=57191332819 
8 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p
roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&

search_mode=GeneralS
earch&prID=c6abadf4-

d986-4f1d-ae67-
9b6fb18c162c 

Удод Оксана 

Данилівна 

7 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6506979515 
5 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6
PiC7x4cfarnouPyYm&

search_mode=GeneralS

earch&prID=fdbc913c-
4836-4d99-828d-

dcacce2c9c72 

Кафедри 

патол. 

анатомії, 

суд.мед. та 

права 

Вернигородсь

кий Сергій 

Вікторович 

8 

 

https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=55195966500 
5 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&
search_mode=GeneralS

earch&prID=7aef2f88-

e353-435d-aae1-
00358dbb4a91 

Кафедра мік-

робіології 

Ковальчук 

Валентин 

Петрович  

5 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=7005260241 
-  
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Палій Гордій 

Кіндратович 

38 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6602570732 

 

-  

Кафедра 

біологічної та 

загальної 

хімії 

Заічко 

Наталія 

Валентинівна 

9 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=14822785000 
-  

Луцюк 

Микола 

Борисович 

21 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6603783540 
17  

Мельник 

Андрій 

Володимиров

ич 

5 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=56461030200 
-  

Кафедра 

клінічної 

анатомії та 

оперативної 

хірургії 

Костюк 

Григорій 

Якович 

6 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6701660670 
-  

Кафедра 

загальної 

гігієни та 

екології 

Сергета Ігор 

Володимиров

ич 

6 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6507647610 
10  

Мотрук Ірина  

Іліївна 

-  19 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6
PiC7x4cfarnouPyYm&

search_mode=GeneralS

earch&prID=52333457

-7c71-4d4d-b926-

184b5f774517 

Латанюк 

Станіслав 

Олександров

ич 

5 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6508189877 
-  

Кафедра 

медичної 

біології 

Шкарупа  

Володимир 

Миколайович 

7 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=15751597200 
-  

Піскун Раїса 

Петрівна 

6 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6603299194 
-  

Кафедра 

пропедевтики 

внутрішньої 

медицини 

Мостовой  

Юрій 

Михайлович 

17 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=55550908900 
14  

Кафедра 

внутрішньої 

медицини 

№1 

Станіславчук 

Микола 

Адамович 

18 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6506129646 
48 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6
PiC7x4cfarnouPyYm&

search_mode=GeneralS

earch&prID=a084106d
-8766-4c88-b6a4-

093df7d0212f 

Сєркова 

Валентина 
Костянтинівна 

44 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=7004606550 
20 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&
search_mode=GeneralS

earch&prID=904e5c3d-

07fd-4613-b42b-
f1d218fff5f3 

Кузьмінова 

Наталія 

Віталіївна 

18 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=57193243566 
8 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p
roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&

search_mode=GeneralS
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earch&prID=cec7ba81-
2d8b-4cc3-acba-

f078d0f2ed75 

Монастирськ

ий Юрій 

Ігорович 

- https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=36822328700 
7 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&
search_mode=GeneralS

earch&prID=f5e9723d-

dfee-48cb-a045-
a527ed502e8f 

Пшелуцький 

Франц 

Францевич 

5 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=36822906700 
-  

Кафедра 

внутрішньої 

медицини № 

2 

Шевчук 

Сергій 

Вікторович 

13 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=7004183919 
5  

Кафедра 

внутрішня 

медицина №3 

 

Денесюк  

Віталій 

Іванович 

48 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=16734008900 
17  

Сторожук  

Борис 

Григорович  

17 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6602188903 
11 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&
search_mode=GeneralS

earch&prID=a95e9980-

9764-46d6-97c4-
0044833a32ea 

Кафедра 

внутрішньої 

та сімейної 

медицини 

Чернобровий 

В’ячеслав 

Миколайович 

-  9 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&

search_mode=GeneralS
earch&prID=9d4ce008-

da77-45ac-92e2-

b3014e5d5ff5 

Палій Ірина 

Гордіївна 

-  12 https://apps.webofknow
ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&
search_mode=GeneralS

earch&prID=f6060e24-

20ed-4cdc-af99-
25a633bfa462 

Заїка Сергій 

Володимиров

ич 

-  11 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p
roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&

search_mode=GeneralS
earch&prID=194c9b21

-8c53-41e2-b71c-

bc7b8b62f53f 

Кафедри 

ендокриноло

гії з курсом 

післядиплом

ної освіти 

Паламарчук 

Анатолій 

Васильович 

5 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=7003619597 
-  

Вернигордськ

ий Віктор 

Сергійович 

11 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6602578365 
-  

Кафедра 

фтизіатрії з 

курсом клі-

нічної імуно-

логії та 

алергології 

Дудник 

Андрій 

Борисович 

10 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=56786198800 
9  

Богомолов 

Артемій 

Євгенійович  

-  5 https://apps.webofknow

ledge.com/full_record.d
o?product=WOS&searc

h_mode=GeneralSearc

h&qid=15&SID=F6PiC
7x4cfarnouPyYm&pag

e=1&doc=1&cacheurlF
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romRightClick=no 

Кафедра 

пропедевтики 

дитячих 

захворювань 

та догляду за 

хворими 

дiтьми 

Булат Леонiд 

Мойсейович 

5 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6701352062 
-  

Кафедра 

інфекційних 

хвороб з 

курсом епі-

деміології 

Мороз 

Лариса  

Василівна 

10 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=56190265500 
-  

Кафедра 

шкірних та 

венери-чних 

хвороб 

Дмитренко  

Світлана 

Володимирів

на 

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu

bmed/28198529 
-  

Кафедра 

психіатрії, 

наркології та 

психотерапії 

з курсом ПО 

Римша Софія 

Віталіївна 

 

 

- 

  

 

5 

https://apps.webofknow
ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&
search_mode=GeneralS

earch&prID=b5d123b8

-acd7-4c97-8823-
bf1647fee3a0 

Загальної 

хірургії 

Хіміч Сергій 

Дмитрович 

20 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6602097465 
-  

Желіба 

Микола 

Дмитрович 

13 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6602208466 
-  

Жученко  

Олександр 

Петрович 

8 https://apps.webofknowledge.com

/Search.do?product=WOS&SID=

F6PiC7x4cfarnouPyYm&search_

mode=GeneralSearch&prID=1d2

9b566-379c-4155-acff-

dccf0b89d71b 

-  

каф. хірургії 

№ 1 

Шапринський 

Володимир 

Олександров

ич  

43 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6701563952 
6  

Кривецький 

Володимир 

Федорович  

8 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6504164707 
-  

Пашинський 

Ярослав 

Миколайович 

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu

bmed/29203757 
-  

Кафедра 

анестезіології

, ІТ та МНС 

Дмитрієв  

Дмитрий 

Валерьевич 

8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu

bmed/25509431 
-  

Кафедра 

ендоскопічно

ї та серцево-

судинної 

хірургії 

Петрушенко 

Вікторія 

Вікторівна 

8 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=36127802700 
-  

Кафедра 

хірургії № 2 з 

курсом основ 

Покидько 

Марія 

Іванівна 

12 http://europepmc.org/abstract/me

d/17269402 
-  
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стоматології 

Кафедра 

травматології 

та ортопедії 

Фіщенко 

Володимир 

Олександров

ич  

7 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=7003704378 
-  

Кафедра 

очних хвороб 

Салдан 

Йосип 

Романович 

24 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6604010292 
-  

Кафедра 

акушерства 

та гінекології 

№ 2 

Гайструк 

Анатолій 

Никифорович 

10 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6602232509 
-  

Кафедра 

медичної 

психології та 

психіатрії з 

курсом ПДО 

Пшук Наталія 

Григорівна 

-  8 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6
PiC7x4cfarnouPyYm&

search_mode=GeneralS

earch&prID=6d5488fd-
3c14-400c-9e2f-

67241ac3e0f0 

М
ед

и
ч
н

и
й

 ф
ак

у
л
ь
те

т 
№

 2
 

Кафедри 

внутрішньої 

медицини 

медичного 

факультету 

№2 

Жебель  

Вадим 

Миколайович 

5 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6507423308 
6 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6
PiC7x4cfarnouPyYm&

search_mode=GeneralS

earch&prID=d3885143
-c4b4-4dd5-80f8-

9b8c36a33127 

Лозинський  

Сергій 

Едуардович 

6 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=56111743200 
2 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&
search_mode=GeneralS

earch&prID=45c54b90

-fdcf-42e2-87a3-
89fd72d57c0a 

Кафедра 

хірургії 

медичного 

факультету 

№ 2 

Бондарчук 

Олег 

Іванович 

23 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6603907094 
-  

Сандер 

Сергій 
Володимирович 

16 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=57198294778 
-  

Кафедра 

дитячої 

хірургії 

Конопліцький 

Віктор 

Сергійович 

8 

 

 - 

 

 

 

Погорілий 

Василь 

Васильович 

5  -  

С
то

м
ат

. 
ф

ак
 

Хірургічної 

стоматології 

та щелепно-

лицевої 

хірургії 

Барило 

Олександр 

Семенович 

5 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=57194173622 
-  

Терапевтичн

ої 

стоматології 

Шінкарук-

Диковицька 

Марія 

Михайлівна 

-  9 https://apps.webofknow
ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=E3

cKlCYoyxpJd7Bqz9U
&search_mode=Genera

lSearch&prID=bf687a1

b-a3a7-4d95-8aa5-
609239cfac45 

Ф ар м
а

ц
е

в
т

и
ч

н
и й
 

ф
а

к
у

л
ь

те т Кафедра Кременська - DOI: 18 https://apps.webofknow
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фармації Лілія 

Вікторівна 

https://doi.org/10.5586/aa.1731 ledge.com/Search.do?p
roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&

search_mode=GeneralS

earch&prID=2b1151e7

-bfc3-435a-981d-

a4eb8a7de6fd 

Родінкова 

Вікторія 

Валеріївна  

13 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=56507457400 
13 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6
PiC7x4cfarnouPyYm&

search_mode=GeneralS

earch&prID=45fb8f8e-
b4a9-4a11-90e9-

f98669e1d65c 

Тозюк Олена 

Юріївна 

5 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=57197792864 
-  

Кафедра 

фармацевтич

ної хімії 

Давиденко 

Олександра 
Олександрівна 

19 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=25824774800 
17 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&

search_mode=GeneralS
earch&prID=260f32ab-

3efc-4545-9f39-

ec7e70845937 

Ющенко 

Тетяна 

Іванівна 

5 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=6506687884 
-  

Кафедра 

клінічної 

фармації та 

клінічної 

фармакології 

Півторак 

Катерина 
Володимирівна 

 

-  5 https://apps.webofknow
ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&
search_mode=GeneralS

earch&prID=9075dcdd

-67d7-40b4-8bff-
eb266dc2cfb8 

Яковлева 

Ольга 
Олександрівна 

5  15 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p
roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&

search_mode=GeneralS
earch&prID=b9a1d0e0-

a034-4098-a71d-

82124db51145 

Ф
ак

у
л
ь
те

т 

п
іс

л
я
д

и
п

л
о
м

н
о
ї 

о
св

іт
и

 

кафедра 

терапії  з 

курсом 

загальної 

практики-

сімейної 

медицини 

ФПО ВНМУ 

Осовська 

Наталія 

Юріївна 

14 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=57190044548 
-  

Могильницька 

Лілія 

Анатоліївна 

6 https://www.scopus.com/authid/d

etail.uri?authorId=56677881200 
5 https://apps.webofknow

ledge.com/Search.do?p

roduct=WOS&SID=F6

PiC7x4cfarnouPyYm&
search_mode=GeneralS

earch&prID=0042c1f2-

52c9-49ed-8de9-
5091b93f2c23 

Разом: П14 = 69     

https://doi.org/10.5586/aa.1731
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Таблиця 5. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності  

ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

 

 Назви, реквізити (коди) 

Кількість наукових 

журналів, які входять з 

ненульовим коефіцієнтом 

впливовості до 

наукометричних баз 

0 

Кількість спеціальностей 18 

 

222 Медицина (магістр, доктор філософії) 

228 Педіатрія (магістр, доктор філософії) 

221 Стоматологія (магістр, доктор філософії) 

225 Медична психологія (магістр) 

225 Медична та психологічна реабілітація 

(магістр) 

226 Фармація (магістр) 

226 Фармація. Промислова фармація (магістр) 

229 Громадське здоров’я (доктор філософії) 

091 Біологія (доктор філософії) 

7.12010001 Лікувальна справа (спеціаліст)   

8.12010001 Лікувальна справа (магістр)  

7.12010002 Педіатрія (спеціаліст)    

8.12010002 Педіатрія (магістр)  

7.12010005 Стоматологія (спеціаліст)    

8.12010005 Стоматологія (магістр)  

7.12010004 Медична психологія (спеціаліст)   

7.12020101 Фармація (денна, заочна форми) 

(спеціаліст)   

7.12020102 Клінічна фармація (спеціаліст)   

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної  власності, 

що зареєстровані закладом 

вищої освіти та/або зареєст-

ровані (створені його науко-

во-педагогічними та 

науковими працівниками 

 

760 

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної  власності, 

якi комерціалізовано 

закладом вищої освіти 

та/або його науково-педаго-

гічними та науковими 

працівниками 

 

  

0 
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Таблиця 6.  Порівняльні показники ВНМУ ім. М.І.Пирогова  

 

1а Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

на одного науково-педагогічного працівника, який працює 

у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом 

на 31 грудня 2017 року звітного періоду i має науковий 

ступінь доктора наук та/або вчене звання професора 

 

67,5 

16 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

на одного науково-педагогічного працівника, який працює 

у закладі вищої освіти за основним роботи станом на 31 

грудня 2017 року звітного періоду i має науковий ступінь 

та/або вчене звання 

 

11,02 

2 Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час складання 

єдиного державного кваліфікаційного icпитy продемонст-

рували результати в межах 25 відсотків кращих серед 

учасників відповідного іспиту протягом звітного періоду, 

(стосується здобувачів вищої освіти, для яких передбачає-

ться складення єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту) 

 

253 

З Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, 

не менше трьох місяців протягом звітного періоду або із 

завершенням у звітному періоді навчалися (стажувалися) в 

іноземних закладах вищої освіти (наукових установах) за 

межами України, приведена до 100 здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання 

 

1,37 

4 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, 

які не менше трьох місяців протягом звітного періоду або 

із завершенням у звітному періоді стажувалися, проводили 

навчальні заняття в іноземних закладах вищої освіти 

(наукових установах) за межами України, приведена до 

100 науково-педагогічних і наукових працівників, які 

працюють у закладі вищої освіти за основним місцем 

роботи станом на 31 грудня 2017 року звітного періоду 

 

0,44 

5 Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному 

періоді призові місця на міжнародних студентських 

олімпіадах, ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, 

ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться 

або визнані МОН, міжнародних та всеукраїнських 

культурно-мистецьких проектах, які проводяться або 

визнані Мінкультури, на Олімпійських, Параолімпійських, 

Дефлімпійських іграх, всесвітній та всеукраїнській 

універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, Європейських 

 

0,52 
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іграх, етапах Кубків світу та Європи, чемпіонату України з 

видів спорту, які проводяться або визнані центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері фізичної культури та спорту, 

приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання  

6 Середньорічна кількість іноземних громадян серед 

здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти, якi 

навчаються за кошти фізичних або юридичних oci6, за 

денною формою навчання за останні три роки (крім вищих 

військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання), військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти) 

 

2048 

7 Середньорічна кількість громадян країн членів Органі-

зації економічного співробітництва та розвитку - серед 

здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти, навчають-

ся за кошти фізичних або юридичних oci6, за денною фор-

мою навчання за останні три  роки 

 

98 

8 Середню значення показників індексів Гірша науково-

педагогічних та наукових працівників, якi працюють у 

закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 

31 грудня 2017 року звітного періоду) у наукометричних 

базах Scopus, Web of Science, інших наукометричних 

базах, визнаних МОН, приведене до кількості науково-

педагогічних i наукових працівників закладу 

 

0,191 

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, 

які мають не менше п'яти наукових публікацій у 

перідичних виданнях, які на час публікації було включено 

до наукометричної бази Scopus або Web of Science, інших 

наукометричних баз, визнаних МОН, приведена до 100 

науково-педагогічних i наукових працівників, які 

працюють у закладі вищої освіти за основним місцем 

роботи станом на 31 грудня 2017 року звітного періоду 

7,52 

10 Кількість наукових журналів, якi входять з ненульовим 

коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз Scopus, 

Web of Science, інших наукометричних баз, визнаних 

МОН, що видаються закладом вищої освіти, приведена до 

кількості спеціальностей, з яких здійснюються підготовка 

здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти станом на 

31 грудня 2017 року звітного періоду 

0 
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11 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, 

які здійснювали наукове керівництво (консультування) не 

менше п'ятьох здобувачів наукових ступенів, яка 

захистилися в Україні, приведена до 100 науково-

педагогічних i наукових працівників, яка працюють у 

закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 

31 грудня 2017 року звітного періоду 

5,01 

12 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що 

зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєстровані 

(створені) його науково-педагогічними та науковими 

працівниками, що працюють у ньому на постійній основі 

за звітний період, приведена до 100 науково-педагогічних i 

наукових працівників, якi працюють у закладі вищої 

освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 

2017 року звітного періоду 

82,79 

13 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, якi 

комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його 

науково-педагогічними та науковими працівниками, якi 

працюють у ньому на постійній основі у звітному періоді, 

приведена до 100 науково-педагогічних i наукових 

працівників, якi працюють у закладі вищої освіти за 

основним місцем роботи станом на 31 грудня 2017 року 

звітного періоду 

 

0 

 

 

 

Ш. Інформація про досягнення ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

за преміальними критеріями підтвердження  

статусу національного закладу вищої освіти 

 

Інформуємо про досягнення ВНМУ ім. М.І.Пирогова за преміальними 

критеріями підтвердження статусу національного закладу вищої освіти за 

номінаціями: 

 

1) Місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах 

 

Участь ВНЗ у міжнародних незалежних рейтингах та зазначення місця 

 

Університет у базі Scopus за індексом Гірша (h-індекс) 12 

QS World University Rankings   83 

Times Higher Education  88 
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Рейтинг вищих навчальних закладів «ТОП-200 Україна» 2017 року 

№ 
Навчальний 

заклад 

Оцінка якості 

науково-

педагогічного 

потенціалу Iнп 

Оцінка 

якості 

навчання 

IН 

Оцінка 

міжнародного 

визнання IМВ 

Оцінка 

інтегрального 

показника 

діяльності ВНЗ, 

IЗ 

26 

Вінницький 

національний 

медичний 

університет ім. 

М.І. Пирогова  

17,092673 6,7225328 8,098894 31,9141 

 

За даними незалежного рейтингу університетів і науково-дослідних 

інститутів України «Бібліометрика української науки», яка створена за даними 

наукометричної бази Google Scholar, ВНМУ ім. М.І. Пирогова мав на кінець 

2017 року значення індексу Гірша 41 і посідав 38 місце в Україні 

(http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=ustanovy). 

 

Диплом Лауреата Гран-прі у номінації «Лідер з патріотичного виховання» 

(всеукраїнська виставка: «Освіта в Україні. Освіта за кордоном», 22-24 лютого 

2017 року) 

Диплом Лауреата Гран-прі у номінації «Науково-дослідна діяльність 

навчального закладу» (міжнародна виставка «Освіта та кар’єра - 2017»,  6-8 

квітня 2017 року) 

Почесне звання «Лідер вищої освіти України» (міжнародна виставка «Освіта 

та кар’єра - 2017»,  6-8 квітня 2017 року) 

Диплом Лауреата Гран-прі у номінації «Міжнародне співробітництво в 

галузі освіти і науки» (міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – День студента 

2017», 16-18 листопада 2017 року) 

Почесне звання «Лідер міжнародної діяльності» (міжнародна виставка 

«Освіта та кар’єра – День студента 2017», 16-18 листопада 2017 року) 

 

2) наявність іноземних та міжнародних акредитацій: –  

 

3) кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом 

останніх 10 років було присвоєно звання Заслужених діячів або працівників, 

присуджено державні премії України – 33; та нагороджено іншими державними 

нагородами – 38 

 

Указом Президента від 7 квітня 2017 присуджено Державну премію України 

в галузі науки і техніки за роботу: «Створення засобів і технологій еферентної 

терапії на основі нанокремнезему» лауреатами Державної  премії стали: 

Мороз Василь Максимович – академік НАМН України, д. мед. наук, ректор 

ВНМУ; Бондар Сергій Анатолійович – д.м.н., проф., зав. кафедри шкірно-

http://osvita.ua/vnz/guide/191/
http://osvita.ua/vnz/guide/191/
http://osvita.ua/vnz/guide/191/
http://osvita.ua/vnz/guide/191/
http://osvita.ua/vnz/guide/191/
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=ustanovy
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венеричних хвороб ВНМУ; Пипа Лариса Володимирівна – д.м.н., проф., зав 

кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти ВНМУ; Луцюк Микола 

Борисович – д.м.н., професор кафедри біологічної та загальної хімії ВНМУ; 

Бондарчук Олег Іванович – к.м.н., доцент кафедри хірургії медичного 

факультету No2 ВНМУ; Вільцанюк Олександр Афанасійович – к.м.н., доцент 

кафедри загальної хірургії ВНМУ; Штатько Олена Іванівна – к.м.н., доцент 

кафедри біологічної та загальної хімії ВНМУ 

 Указом Президента України № 458/2017 від 29 грудня 2017 року 

присуджено премію Президента України для молодих вчених 2017 року 

Ходаківському Олексію Анатолійовичу – д.мед.н., завідувач Навчально-

науково-дослідної лабораторії з доклінічної оцінки лікарських засобів та 

біологічно-активних речовин «Фармадар», професор кафедри фармакології 

ВНМУ імені М.І. Пирогова за роботу: «Розробка та створення нового 

лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої 

ішемії головного мозку та серця». 

 

4) кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом останніх 

10 років було присвоєно почесні звання України – 31 випускник 

5) кількість випускників закладу вищої освіти, якi підтвердили своє 

працевлаштування протягом трьох років (може використовуватись інформація, 

яка отримана не раніше, ніж через шість місяців після отримання документів 

про вищу освіту та закінчення навчання). 

 

Впродовж 2015-2017 року ВНМУ ім. М.І.Пирогова здійснено випуск 3227 

студентів денної та заочної форм навчання. За кошти державного бюджету 

навчались 917 студентів, серед них – 78 продовжили навчання у військовій 

медичній академії на здобуття освітнього рівня магістра – офіцерів медичної 

служби Збройних сил України. 839 студентів, які навчалися за кошти 

державного бюджету, 99% підтвердили своє працевлаштування після закінчення 

навчання (за направленнями МОЗ України), не підтвердили - 8. Серед 

випускників, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, 2079 осіб 

підтвердили своє працевлаштування, у тому числі у закордонних медичних та 

освітніх закладах. 


