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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.   

Університет здійснює свою діяльність на основі ліцензії МОН України серія 

АЕ № 527443 від 04.11.2014 р., виданій на підставі рішення Акредитаційної 
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комісії від 22.09.2014 року 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.) 

На підставі результатів проведеного самоаналізу спеціальності 7.12020102 

«Клінічна фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», а також 

аналізу акредитаційною комісією МОН України змісту підготовки фахівців, 

організаційного, навчально-методичного, наукового, кадрового, інформаційного 

та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу і якості 

підготовки випускників, у тому числі іноземних громадян, акредитаційною 

комісією МОН України встановлено відповідність нормативам і вимогам до 

акредитації підготовки фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного 

рівня «спеціаліст» та отримано сертифікат про акредитацію з напряму 1202 

«Фармація» спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація» за ІІІ рівнем. 

 

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» 

 

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

- робочого 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» на 2018-2019 навчальний рік, затверджений рішенням 

вченої ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова від 29.08.2018 року  (І-ІІІ курси); 

- робочого навчального плану та програми підготовки фахівців за спеціаль-

ностями 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія» освітньо-квалі-

фікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар», затверджений рішенням 

вченої ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова від 29.08.2018 року (ІV-VI курси); 

- робочого навчального плану та програми підготовки фахівців другого 

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

«Педіатрія» освітньої кваліфікації «магістр педіатрії», професійної кваліфікації 

«лікар-педіатр» на 2018-2019 навчальний рік, затверджений рішенням вченої 

ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова від 29.08.2018 року (І-ІІ курси); 

- робочого 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, 
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затверджений рішенням вченої ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова від 29.08.2018 

року (1-ІІ курси); 

- робочого 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 2018-2019 навчальний рік, затверджений рішенням вченої 

ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова від 29.08.2018 року (ІІІ курс); 

- робочого навчального плану та програми підготовки фахівців за спеціаль-

ністю 7.12010004 «Медична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» кваліфікації «лікар-психолог» на 2018-2019 навчальний рік, 

затверджений рішенням вченої ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова від 29.08.2018 року 

(ІV-V курси); 

- робочого 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 2018-2019 навчальний рік, затверджений 

рішенням вченої ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова від 29.08.2018 року (І-ІІІ курси); 

- робочого навчального плану та програми підготовки фахівців за 

спеціальністю 7.12010005 «Стоматологія» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог» на 2018-2019 навчальний рік, 

затверджений рішенням вченої ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова від 29.08.2018 року 

(ІV-V курси); 

- робочого навчального плану та програми підготовки фахівців другого 

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

«Фармація. Промислова фармація» освітньої кваліфікації «магістр фармації» на 

2018-2019 навчальний рік, затверджений рішенням вченої ради ВНМУ ім. 

М.І.Пирогова від 29.08.2018 року (І-ІІ курси); 

- робочого навчального плану та програми підготовки фахівців другого 

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

«Фармація» освітньої кваліфікації «магістр фармації» на 2018-2019 навчальний рік, 

затверджений рішенням вченої ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова від 29.08.2018 року 

(ІІІ курс); 

- робочого навчального плану та програми підготовки фахівців за 

спеціальністю 7.110201 «Фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» кваліфікації «провізор» на 2018-2019 навчальний рік, затверджений 

рішенням вченої ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова від 29.08.2018 року (ІV-VІ курси 

денної та заочної форм навчання); 

- робочого навчального плану та програми підготовки фахівців за 

спеціальністю 7.110206 «Клінічна фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» кваліфікації «клінічний провізор» на 2018-2019 навчальний рік, 

затверджений рішенням вченої ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова від 29.08.2018 року 

(ІV-V курси). 
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Фахівцями опорних кафедр відповідно доопрацьовані 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. Зміст програм 

підготовки інтернів відповідає сучасним вимогам протоколів надання медичної допомоги 

та стандартів діагностики, рекомендованих МОЗ України. 

 

В університеті станом на 31.12.2018 р. працює 1808 співробітників. 

Навчально-виховний процес на 60 кафедрах ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

забезпечували 1058 науково-педагогічних працівників, з них штатних осіб – 947 

(89,5%), сумісників – 111 (10,5%). Науковий ступінь доктора наук мають 129 осіб 

(12,2%), кандидата наук – 689 осіб (65,1%) та без наукового ступеня – 240 (22,7%). 

Вчене звання професора мають 94 особи (8,8%), а звання доцента – 411 осіб 

(38,8%). 

На випускаючих кафедрах навчальний процес забезпечують 329 науково-

педагогічних працівників. З науковим ступенем – 277 (84,2%) осіб, серед яких 

докторів наук – 46 (з них до 40 років  – 2 (4%)), кандидатів наук – 231 (з них до 40 

років – 69 (29,8%)), без наукового ступеня – 52 (з них до 40 років – 35 (67,3%)). 

Протягом року над виконанням докторських робіт працювало 45 здобувачів 

та над виконанням кандидатських дисертацій – 236 осіб. Протягом 2018 року 

захищено 5 докторських та 47 кандидатських дисертацій Станом на 31.12.2018 р. 

затверджено ДАК України: кандидатських – 30, докторських – 5. Ефективність 

навчання в магістратурі, аспірантурі та докторантурі – 100%. 

Серед осіб, що здійснювали 2018 року післядипломну підготовку в 

університеті: аспірантів – 120, клінічних ординаторів – 101, магістрантів – 3. 

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 63 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 ректорату, 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. 

Впродовж 2018 року всього підвищення кваліфікації здійснили 208 викладачів. 

Станом на 31.12.2018 року 100% викладачів вчасно пройшли курси підвищення 

кваліфікації згідно з планом, затвердженим вченою радою ВНМУ ім. 

М.І.Пирогова. 
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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.  Вищу категорію мають 

405 викладачів ВНМУ ім. М.І.Пирогова, 111 – першу та 71 – другу категорію.    

Розширена мережа закладів, де викладачі університету підвищують свою 

кваліфікацію з педагогічної майстерності та за своєю спеціальністю. 

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. 

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. 

 

Одним із пріоритетів міжнародного співробітництва університету є прак-

тична участь науковців та викладачів у підготовці та виконанні міжнародних 

наукових та освітянських проектів, які фінансуються за програмами 

Європейського Союзу, передовсім, університет задіяний в програмах «Темпус», 

«Еразмус+», «Горизонт 2020», фонду Фулбрайта, «EQAVET in practice», які 

підтримують модернізацію системи вищої освіти та створюють простір для 

співпраці в країнах-партнерах ЄС через університетські проекти.  

У 2018 році продовжувалось співробітництво за укладеними у попередні 

роки довготривалими угодами з виконання спільних наукових розробок з 

актуальних для України проблем медицини, обміну науковими та науково-

педагогічними співробітниками, студентами та аспірантами з закордонними 

університетами: 

1) Вандербільський університет, США; 

2) Університет штату Джорджія, США; 

3) Коледж Франкліна Пірса, Нью-Гемпшир, США; 

4) Ліможський університет, Франція; 

5) Римський університет, Італія; 

6) Відкритий навчальний центр Athena, Бельгія; 

7) Університет науки і техніки, Каїр, Єгипет;  

8) Олександрійський університет, Єгипет; 

9) Фонд Онкологічного Госпісу Підляського воєводства, Польща; 

10) Гродненський державний медичний університет (Білорусь); 

11) Вітебський державний медичний університет; 
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12) Еразмус університет, Роттердам, Нідерланди; 

13) Рижський Технічний Університет, Латвія;  

14) Університет Суспільних наук, м. Лодзь, Польща; 

15) Варшавська Академія Марії Склодовської-Кюрі, Польща; 

16) Киргизька дердавна медична академія, Киргизстан; 

17) Столичний університет, м. Новий Каїр, Єгипет; 

18) Університет Абдельмалек Ессаді, М. Тетуан, Марокко; 

19) Європейська Фундація розвитку медицини і освіти ЄВРОМЕД, 

Варшава, Польща; 

20) Підляська Фундація Онкологічного Госпіталю, Польща; 

21) Центральний Інститут Науки і Технологій, Шрі-Ланка. 

Впродовж 2018 року укладено угоди про співробітництво з виконання 

спільних наукових розробок з актуальних для України проблем медицини, 

обміну науковими та науково-педагогічними співробітниками, студентами та 

аспірантами з закордонними університетами та медичними закладами: 

1) Державний Університет Медицини і Фармації ім. Миколи Тестеміцану, 

Кишинів, Республіка Молдова; 

2) Державна Вища Технічно-Економічна Школа ім. Броніслава Маркевича, 

м. Ярослав, Польща; 

3) Варшавський Університет, Польща; 

4) Варшавський Мендичний Університет, Польща; 

5) Європейський Інститут Варшавського Університету, Польща; 

6) Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC), 

м. Бідгощ, Польща; 

7) Фолькуніверситет, Уппсала, Швеція; 

8) Сана Клініка, м. Хоф, Німеччина; 

9) Глобальні Університетські Системи, Торонто, Канада; 

10) Університет Медицини і Фармації ім. Григора Т. Пора, м. Ясси, Румунія. 

Із зарубіжними партнерами здійснюється більше 100 клінічних випробувань 

нових лікарських засобів. 

Діють контракти з питань навчання студентів з фірмами: «Al-Aqsa», 

«University Services Corp», ТОВ «Брайт ф’юче груп оф еджукешин», «Аль-Гад», 

ІП «Алубайди», ТОВ «Грік груп», ТОВ «Інтер стаді консалтинг», «Аль-Маджід з 

університетських послуг», ТОВ «Африканські освітні зв’язки», ТОВ 

«Інтермедсервіс», ТОВ «Укрстаді», ТОВ «Консультант з освіти», ТОВ «Стар 

Едюкейшн Консалт Юкрейн», «Ельдірі Інтернешенел», ТОВ «Українські освітні 

послуги», ПП «Транс-Укр-вуз» «Ке-Нако Юкрейн Інк.» та іншими. Впродовж 

2018 року 460 студентів проходили виробничу практику в закордонних 

лікувальних закладах. 

Суттєво активізувалася участь співробітників ВНМУ ім. М. І. Пирогова у 

міжнародних тренінгах, курсах і семінарах з підвищення кваліфікації (220 осіб). 

Організовано візити в університет представників акредитованих в Україні фірм, 

що направляють студентів на навчання із Польщі, Болгарії, Молдови, Еквадору, 

Перу, Марокко, Індії, Туреччини, Йорданії, Нігерії, Намібії, Ізраїлю та ін. 

Університет відвідали співробітники дипломатичних представництв Єгипту, 
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Китаю, Ізраїлю, Кореї, Йорданії. Обговорювались питання наукового, 

клінічного, освітнього співробітництва. 

Відповідно до програм двостороннього та багатостороннього міжнародного 

обміну 81 науково-педагогічний працівник ВНМУ ім. М.І.Пирогова пройшов 

стажування за кордоном у провідних навчальних закладах країн Європи та США. 

У проведенні наукових досліджень брав участь весь професорсько-

викладацький склад ВНМУ ім. М.І.Пирогова: виконувалось 53 науково-дослідні 

кафедральні теми, з яких 18 завершились, 34 – перехідних, 6 конкурсних 

наукових робіт із найбільш актуальних напрямів виконувались у межах програм, 

що фінансуються МОЗ України.  

Забезпечено належний рівень наукової новизни виконаних досліджень: 

підготовлено та отримано 744 охоронних документів (патентів), з них 11 – на 

винаходи та 3 авторських свідоцтва. 

На базі університету 2018 року проведено 24 науково-практичних заходи 

(з’їзди, конгреси, симпозіуми, наукові конференції) різного рівня, з них – 7 

конференцій включено до реєстру заходів МОЗ та АМН України. 

Наукова робота університету 2018 року поряд із традиційними формами 

виконання запланованих НДР, що фінансуються з держбюджету, ініціативних 

НДР, дисертаційних досліджень відбувався пошук європейських грантів, 

міжнародних партнерів.  

Завершена держбюджетна науково-дослідна робота (2016-2018 рр.) за темою 

«Розробити пропозиції з оптимізації системи медико-соціальної реабілітації 

інвалідів-учасників антитерористичної операції», номер державної реєстрації 

0116U001419 (науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів ВНМУ). За 

результатами роботи опублікована 1 монографія, 5 методичних рекомендацій, 3 

інформаційні листи, 1 нововведення, 9 статей, зроблено 5 доповідей. 

У 2018 році було ухвалено рішення вперше запровадити «Медаль Святого 

Пантелеймона», якою нагороджуватимуть найдостойніших молодих медичних 

працівників віком до 35 років. 2018 року «Медаль Святого Пантелеймона» 

поповнила наукові відзнаки ВНМУ ім.. М.І.Пирогова: доцент кафедри фтизіатрії 

з курсом клінічної імунології та алергології Дудник Андрій Борисович – 

переможець серед молодих вчених у номінації «За наукові розробки в медицині». 

Доц. Дудник А.Б. працює над розробкою нових методів діагностики та лікування 

туберкульозу (12 публікацій в Scopus), h-індекс – 4. Лауреат всеукраїнського 

конкурсу «Новітній інтелект України 2014», акредитований спеціаліст, стипендіат 

Європейського респіраторного товариства 2012 року, USAID TB CARE II 2013. 

Активний учасник міжнародних форумів, пройшов стажування у 10 країнах світу 

для запровадження кращого досвіду на рідній землі. Виграв грант і є 

відповідальним координатором від України у проекті Горизонт-2020 

«Innova4TB», учасниками якого є 8 країн світу.  

Протягом 2014-2018 років на кафедрі інфекційних хвороб виконувалась 

ініціативна науково-дослідна робота «Особливості перебігу вірусних та 

бактеріальних інфекцій залежно від генетичних, морфологічних та метаболічних 

факторів». Співробітники кафедри: проф. Мороз Л.В., доц. Попович О.О., доц. 

Куляс С.М. є співавторами підручника «Інфекційні хвороби» 2018 року видання, 
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що сьогодні є базовим для студентів всіх закладів вищої медичної освіти 

України. 

На кафедрі внутрішньої медицини № 1 на чолі з проф. Станіславчуком М.А. 

виконувалась науково-дослідна робота, що мала на меті дослідити ефективність 

і безпеку філготінібу, селективного інгібітора янус-кінази 1, для лікування 

пацієнтів з активним псоріатичним артритом. Дослідження EQUATOR було 

рандомізованим, подвійним сліпим, плацебо-контрольованим випробуванням 

фази 2, в якому взяли участь пацієнти з 25 центрів у семи країнах (Бельгія, 

Болгарія, Чехія, Естонія, Польща, Іспанія та Україна). Результати цього 

дослідження опубліковані 2018 року в Lancet. 

Кафедра фармацевтичної хімії у співпраці з європейськими партнерами – 

Інститутом органічної хімії (Чеська республіка, Прага) розробляють біозони, 

які широко застосовуються у дослідженнях біологічних процесів на 

молекулярному рівні. 

 

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». 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 

року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за 

спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» проводиться активна 

підготовка до оцінювання рівня компетентності майбутніх лікарів порівняно зі 

світовими стандартами. У результаті постійного моніторингу якості навчального 

процесу одержано об’єктивну інформацію про стан навчально-методичного 

забезпечення кафедр; надана допомога кафедрам у стандартизації навчально-

методичного забезпечення; з’ясовані проблемні питання, на які варто 

завідувачам кафедр та викладачам звернути особливу увагу; відзначено 

позитивні зміни внаслідок постійного контролю та регулярного проведення 

моніторингу. Основні напрями проведення моніторингу та його результати 

обговорювалися на засіданнях методичної ради університету, вчених рад 

факультетів та Вченої ради університету. 

 

Ефективність самостійної роботи студентів забезпечує наукова бібліотека 

ВНМУ ім. М.І.Пирогова. У 2018 році було придбано 8694 примірників видань книг 

на суму 3 987 286,80 грн. та 165 періодичних назв на суму 132 558,64 грн. Загальний 

фонд бібліотеки на 31.12.2018 р. становить 572 475 примірників видань з різних 

галузей знань. Література медичної тематики складає 472 410 прим., що становить 

понад 82,5% від загального фонду. Із них наукових видань – 37,5% та навчальних – 

33%. Крім того, бібліотека нараховує 105 022 примірники періодичних видань. 

За мовною ознакою кількість видань українською мовою щороку 

збільшується. Впродовж звітного року надходження україномовних видань 
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склали 56%, видань російською мовою – 9%, іноземними мовами – 35%. У 

зв’язку зі збільшенням в університеті кількості англомовних студентів 

бібліотека продовжувала комплектувати фонд примірниками англійською 

мовою, надходження яких поточного року склало 4 298 од., у т.ч. науковими 

виданнями видавництва Elsevier (613 прим.). Загальна кількість видань 

активного фонду відділу літератури іноземними мовами становить 20 876 

примірників. 

Загальна кількість читачів бібліотеки – 12 086 осіб, відвідування яких 

становить 362 997 од. та книговидача 600 912 од. Найчисельнішою категорією є 

студенти – 10 549 (88%) осіб, викладачі становлять 7,2%, молоді науковці – 

1,2%, інтерни – 0,6% від загальної кількості читачів.  

Ефективному забезпеченню інформаційних потреб сприяють: 

автоматизована система IRBIS та фонд книжкових і періодичних видань, 

видання на електронних носіях, мережні ресурси локального та віддаленого 

доступів, картковий та електронний довідковий апарат. 

Електронний каталог складається з 7 баз даних загальною кількістю 397 486 

записів і є найбільш затребуваним серед користувачів. В електронний каталог 

введений весь активний фонд; база даних журнальних статей має глибину 

пошуку 21 рік (до 1997 року) і налічує майже 289 тис.  записів.  

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 12 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-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 
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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 навчальний процес наповнюється сучасними тренажерами, 

муляжами, фантомами і т.д. Зокрема, за звітний рік було придбано: мікроскопи 

бінокулярні "MICROmed" XS-2610 (100 шт.), мікроскоп флуоресцентний 

тринокулярний Euromex Iscjpe, муфельну піч, комплект для відеоконференцій 

Cisko SX20, шафу сухожарову SLW 15 STD, анатомічні моделі, симулятори 

гібридні для аусультації звуків серця, легень, кишечника; манекен-фантоми 

педіатричні, моделі новонародженного для сестринської практики, моделі руки 

для венепункції з автоматизованою системою, моделі руки для 

внутрішньовенних ін’єкцій, модулі кесаревого розтину, тренажери дорослого 

реанімаційні, тренажери з підтримки життя дитини та інше наукове та 

лікувально-діагностичне обладнання. Отже, на основі цінових котирувань та 

через тендери придбано навчального, наукового та лікувально-діагностичного 

обладнання на загальну суму 12 653 625, 64 грн. 

 

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності 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&vidomst

vo=%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 офіційному веб-сайті університету; 

 відбувається постійний моніторинг якості навчального процесу, у 

результаті чого отримано 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.  

Впродовж 2018 року 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 
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проведення комплексних контрольних робіт за форматом, що відповідає ЛІІ 

(діагностично-тренінгові тестування та підсумковий ректорський контроль 

студентів), а також підготовку студентів до об’єктивного структурованого 

практичного (клінічного) іспиту. Група моніторингу та навчальний відділ стежи-

ли за рівнем методичного та матеріально-технічного забезпечення кафедр відпо-

відно 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 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 2018 року університет став одним з найбільш 

запитуваних медичних навчальних закладів серед абітурієнтів. Під час вступної 

кампанії 2018 року до ВНМУ ім. М.І.Пирогова було подано 6913 заяв від 

абітурієнтів; зараховано до університету – 1309 осіб, у т.ч. на «Медицину» - 858 

студентів (з них 387 – на державний бюджет), на «Педіатрію» – 79 студенти (з них 

38 – на державний бюджет), на «Стоматологію» - 64 студентів (з них 5 – на 

державний бюджет), на «Медичну психологію» – 89 студентів (з них 5 – на 

державний бюджет), на «Фармацію. Промислову фармацію» – 129 студентів. На 

перший курс зараховано 705 іноземних громадян (станом на 31.12.2018 р.). 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. 
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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. 

Для забезпечення освітнього процесу використовуються інформаційні 

ресурси, що містять дані, відомості та знання: програмний комплекс «Єдина 

державна електронна база освіти» (МОН України); програмний комплекс 

«Контингент» (МОЗ України); електронний журнал успішності студентів ВНМУ 

ім. М.І.Пирогова; Інститутційний репозитарій ВНМУ ім. М.І.Пирогова; 

програмне забезпечення testKrok.org.ua з вільним доступом для всіх студентів. 

Всі навчальні корпуси та гуртожитки ВНМУ ім. М.І.Пирогова забезпечені 

вільним доступом до мережі Інтернет.  

 

5) розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти 

обов’язкової інформації, передбаченої законодавством. 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

від 13.01.2011 № 2939-VI 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 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.  

 

 

Таблиця 1. Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті  

Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова 

 

Назва документа або вид 

інформації 

Нормативний акт, 

який передбачає 

оприлюднення 

документа або 

інформації 

Посилання на документ або 

інформацію на офіційному веб-

сайті закладу вищої освіти 

Статут ВНМУ 

 ім. М.І.Пирогова 

ч. 3 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту», ч. 2 ст. 30 

Закону України «Про 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

загальна інформація 

основні документи 
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Документи закладу вищої 

освіти, якими регулюється 

порядок здійснення 

освітнього процесу 

ч. 3 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

загальна інформація  

основні документи 

Інформація про структуру та 

склад керівних органів 

ч. 3 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту», ч. 2 ст. 30 

Закону України «Про 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

загальна інформація 

про ВНМУ 

Кошторис закладу вищої 

освіти та всі зміни до нього 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

загальна інформація 

публічна інформація 

Звіт про використання та 

надходження коштів 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

загальна інформація 

публічна інформація 

Інформацію щодо 

проведення тендерних 

процедур 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

загальна інформація 

публічна інформація 

Штатний розпис ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

загальна інформація 

публічна інформація 

Ліцензія на провадження 

освітньої діяльності 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

загальна інформація  

про ВНМУ 

Сертифікати про 

акредитацію освітніх 

програм, сертифікат про 

інституційну акредитацію 

(за наявності) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

загальна інформація 

про ВНМУ 

Освітні програми, що 

реалізуються в закладі 

освіти, та перелік освітніх 

компонентів, що 

передбачені відповідною 

освітньою програмою 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту», 

п. 2 наказу МОН 

України від 30 жовтня 

2017 р. № 1432, 

зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції 

України 21 листопада 

2017 р. за № 

1423/31291. 

vnmu.edu.ua 

навчально-методична робота 

освітні програми 

Ліцензований обсяг та 

фактична кількість осіб, які 

навчаються у закладі освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

загальна інформація 

про ВНМУ (акредитація та 

ліцензування; профіль ВНМУ) 

Мова (мови) освітнього 

процесу 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

загальна інформація 

про ВНМУ 

профіль ВНМУ 

Наявність вакантних посад, 

порядок і умови проведення 

конкурсу на їх заміщення (у 

разі його проведення) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

загальна інформація 

публічна інформація 

Матеріально-технічне ч. 2 ст. 30 Закону vnmu.edu.ua 
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забезпечення закладу освіти 

(згідно з ліцензійними 

умовами) 

України «Про 

освіту» 

загальна інформація 

про ВНМУ 

Напрями наукової та/або 

мистецької діяльності (для 

закладів вищої освіти) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

наукова робота  

план науково-дослідних робіт 

університету 

Наявність гуртожитків та 

вільних місць у них, розмір 

плати за проживання 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

загальна інформація 

(про ВНМУ; публічна інформація) 

Результати моніторингу 

якості освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

навчально-методична робота 

моніторинг якості освіти 

Річний звіт про діяльність 

закладу освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

загальна інформація 

публічна інформація 

Правила прийому до закладу 

освіти у відповідному році 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

абітурієнту – правила прийому  

Умови доступності закладу 

освіти для навчання осіб з 

особливими освітніми 

потребами 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

загальна інформація 

публічна інформація 

Розмір плати за навчання, 

підготовку, перепідготовку, 

підвищення кваліфікації 

здобувачів освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

загальна інформація 

публічна інформація 

Перелік додаткових освітніх 

та інших послуг, їх вартість, 

порядок надання та оплати 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

vnmu.edu.ua 

загальна інформація 

публічна інформація 

 

 

 

ІІ. 3віт про значення показників порівняльних критеріїв  

статусу національного ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

 

Таблиця 2. Здобувачі вищої освіти ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

станом на 31.12.2018 р. 

 

Ступінь (ОКР) 
Код та 

спеціальність 

Кількість 

вітчизняних 

студентів  

денної форми 

Проходили 

стажування в 

іноземних 

ЗВО 

Здобули 

призові місця 

іноземних 

громадян 

Громадян з 

країн членів 

ОЕСР 

Спеціаліст 7.12010001 

Лікувальна 

справа 

2070 445 22 742 27 

7.12010002  

Педіатрія 
341  4   

7.12010004  

Медична 

психологія 

32  4   
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7.12010005 

Стоматологія 
274 25 2 56 3 

7.12020101  

Фармація 
81 17 2 

 25  

7.12020102  

Клінічна 

фармація 

13   2  

Магістр  

22 Медицина 

222 Медицина 1928 20  1234 53 

228 Педіатрія 104     

225 Медична 

психологія 
88     

225 Медична та 

психологічна 

реабілітація 

10     

221 

Стоматологія 
297 4  115 9 

226 Фармація 

промислова 

фармація 

126 5  31 2 

226 Фармація 49 3  10  

Разом: П 1 = 5413 П2 = 519 П 3 = 34 П4 = 2215 П5 = 94 

 

 

Таблиця 3. Наукові, науково-педагогічні працівники 

ВНМУ ім. М.І.Пирогова  станом на 31.12.2018 р. 
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М
ед

и
ч

н
и

й
 ф

а
к

у
л

ь
т
ет

 №
1

 філософії та суспільних 

наук 
15   10/7 1/1 

фізичного виховання і 

ЛФК 
18  1 6/3 1/1 

іноземних мов з курсом 

латинської мови та 

медичної термінології 

29   13/7 - 

біологічної фізики, 

медичної апаратури та 

інформатики   

24 4 1 14/11 1/1 

біологічної та загальної 28  1 20/16 2/1 
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хімії 

анатомії людини 27  3 18/14 7/5 

нормальної фізіології 26  2 18/17 3/3 

мікробіології 21  1 21/17 3/2 

патофізіології 12  1 7/4 1/1 

пропедевтики 

внутрішньої медицини 
14  1 15/13 5/3 

загальної хірургії 15  2 17/13 5/4 

шкірно-венеричних 

хвороб 
8   7/4 2/1 

очних хвороб 13  1 13/7 2/2 

внутрішньої медицини 

№ 1 
30  2 26/18 4/3 

внутрішньої медицини  

№ 2 
18   14/9 3/2 

внутрішньої медицини 

№ 3 
18  2 16/12 3/3 

ендокринології  з 

курсом ПО 
7   5/5 2/2 

внутрішньої та сімейної 

медицини 
9  1 8/8 3/2 

хірургії № 1 з курсом  

урології 
11 3 1 15/8 1/1 

анестезіології, інтенсив-

ної терапії та медицини 

невідкладних станів 

12   10/8 4/2 

ендоскопічної та 

серцево-судинної 

хірургії 

8   16/4 1/1 

хірургії № 2  з  курсом  

“Основи стоматології” 
11  1 10/6 1/1 

променевої діагностики 

та променевої терапії та 

онкології 

18   20/7 3/1 

фтизіатрії з курсом 

клінічної імунології 
12   11/8 - 

інфекційних хвороб з 

курсом епідеміології 
15  1 10/6 2/2 

акушерства і гінекології 

№ 1 
19   20/13 4/2 

акушерства і гінекології 

№ 2 
18  2 22/11 8/4 

фармакології 15  1 13/10 3/2 

пропедевтики дитячих 

захворювань та догляду 

за хворими дітьми 

18  1 16/10 1/1 
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соціальної медицини і 

організації охорони 

здоров’я 

21 2 1 20/13 3/1 

травматології та 

ортопедії 
13  2 13/7 3/2 

медицини катастроф та 

військової медицини 
12   7/3 -/1 

психіатрії, наркології та 

психотерапії з курсом ПО 
11   9/5 1/1 

медичної психології та 

психіатрії з курсом ПО 
14  1 12/6 1/1 

медичної біології 13  1 9/6 1/1 

гістології 14  1 10/6 2/2 

пат. анатомії, судової 

медицини та права 
26   17/12 2/2 

загальної гігієни та 

екології 
22  1 17/10 3/1 

клінічної анатомії та 

оперативної хірургії 
10  2 10/8 3/3 

ЛОР-хвороб 7   6/4 1/1 

нервових хвороб 10  1 11/5 1/1 

медичної  реабілітації  

та медико-соціальної 

експертизи 

10   8/5 1/1 

М
ед

и
ч

н
и

й
 ф

а
к

у
л

ь
т
ет

 

№
 2

 

педіатрії № 1 20 3 2 19/8 3/2 

педіатрії № 2 20  1 19/8 1/1 

дитячих інфекційних 

хвороб 
8  1 5/3 1/1 

дитячої хірургії 11  2 10/8 4/3 

внутрішньої медицини 

мед. факультету №2 
16  1 16/8 2/1 

хірургії медичного 

факультету №2 
11   13/7 2/1 

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 12/8 2/1 

ортопедичної 

стоматології 
18   5/3 - 

терапевтичної 

стоматології 
16   12/7 1/- 

стоматології дитячого 

віку 
16 2  9/8 - 

Ф
а
р

м
а
ц

ев
т

и
ч

н
и

й
 

ф
а
к

у
л

ь
т
ет

 

фармації 28 1  22/14 2/2 

клінічної фармації та 

клінічної фармакології 
17  1 15/9 1/1 

фармацевтичної хімії 21   11/7 - 
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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

 

педіатрії.  акушерства і 

гінекології,  
10   20/10 2/2 

хірургії  з курсом 

стоматології 
9  1 19/6 5/2 

терапевтичних  дисцип-

лін та сімейної медицини  
12   16/7 2/2 

неврології та 

нейрохірургії ФПО 
5   9/6 - 

підготовче 

відділення 

для 

іноземних 

громадян 

кафедра 

українознавства 

10   10/7 -/1 

Науково-дослідний центр 2   3/1 1/1 

Інститут реабілітації інвалідів 13   13/3 2/1 

Разом: П 6 = 

947 

П 7 =  

15 

П 8 =  

46 

П 9 = 

818/505 

П 10 = 

129/94 

 

 

Таблиця 4. Наукометричні показники ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

станом на 31.12.2018 

Факультет 

(інститут) 

Кафедра, 

відділ 

тощо 

Прізвище, ім’я, по 

батькові наукового, 

науково- педагогічного 

працівника11 

ID Scopus 

 

Індекс 

Гірша 

Scopus12 

ID Web of 

Science 

(за наявності) 

Індекс 

Гірша Web 

of Science13 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Інститут НДІ 

реабілітації 

інвалідів 

Безсмертний Юрій 

Олексійович 

Bezsmertnyi, Yurii 

16177637100 1 
 

0 

Кувікова Інна 

Петрівна 

Kuvikova, I. P. 

56089093000 1 
 

0 

Безсмертна Галина 

Вікторівна 

Bezsmertna, Halyna V. 

57195678589 1 
 

0 

Вернигородська 

Марія Василівна 

Vernigorodskaia, M. V. 

57201080326 1 
 

0 

Науково-

дослідний 

центр 

Прокопенко С.В. 

Prokopenko, S. V.  
 0 https://apps.webofkn

owledge.com/Daisy

OneClickSearch.do?
product=WOS&sear

ch_mode=DaisyOne

ClickSearch&colNa
me=WOS&SID=F3f

H3mnQPgREoeYTe

Jm&author_name=P
rokopenko,%20S.%

20V.&dais_id=2490

017&excludeEventC
onfig=ExcludeIfFro

mFullRecPage 

2 

 

Кафедра 

анатомії 

Тихолаз Віталій 

Олександрович 
 0 G-2280-2018 1 
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людини T*holaz V.O., 

Tiholaz, V. O., 

Tikholaz, V. O.,  

Tykholaz,  

Гунас Ігор 

Валерійович 

Gunas, Igor V. 

 0 https://apps.webof

knowledge.com/s

ummary.do?produ

ct=WOS&parentP

roduct=WOS&sea

rch_mode=Daisy

OneClickSearch&

parentQid=&qid=

32&SID=F3fH3m

nQPgREoeYTeJm

&colName=WOS

&&page=2 

 

2 

Смольський Леонід 

Павлович 

Smol'skiǐ, L. P. 

 1 
 

0 

Медичний 

факультет 

№ 1 

Кафедра 

нормальної 

фізіології 

Мороз Василь 

Максимович 

Moroz, V. M. 

35844775200  5 
 

6 

Йолтухівський 

Михайло 

Володимирович 

Yoltukhovskii, M. V. 

8962663700  2 
 

1 

Власенко Олег 

Володимирович 

Vlasenko, Oleh V. 

6602161273  4 
 

3 

Довгань Олександр 

Вікторович 

Dovgan', A. V. 

57191332819  2 
 

2 

Удод Оксана 

Данилівна 

Udod, O. D. 

6506979515 2 
 

1 

Борейко Тетяна 

Іванівна 

Boreǐko, T. I. 

6506081390 1 
 

0 

Дацишин Павло 

Трохимович 

Datsishin, P. T. 

6507706181 1 
 

1 

Рокунець Ігор 

Леонідович 

Rokunets I.L. 

36183732900 1 
 

1 

Кафедра 

патологічної 

анатомії, 

судової 

медицини і 

права 

 

Гаврилюк Алла 

Олександрівна 

 Gavryluk, A. O. 

 0 https://apps.webofkn

owledge.com/Daisy
OneClickSearch.do?

product=WOS&sear

ch_mode=DaisyOne
ClickSearch&colNa

me=WOS&SID=F3f

H3mnQPgREoeYTe
Jm&author_name=

Gavryluk,%20A.%2

0O.&dais_id=11847
951&excludeEventC

onfig=ExcludeIfFro

mFullRecPage 

1 
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Вернигородський 

Сергій Вікторович 

Vernygorodskyi, S. V. 

55195966500 1  0 

Моканюк Олександр 

Іванович 

Mokanyuk, Olexander 

57105814000 3  1 

Гунас Валерій 

Ігорович 

Gunas, V. I. 

57190955544 1  1 

Галунко Ганна 

Михайлівна 

Galunko, G. M. 

 0 https://apps.webofkn
owledge.com/Daisy

OneClickSearch.do?

product=WOS&sear
ch_mode=DaisyOne

ClickSearch&colNa

me=WOS&SID=F3f
H3mnQPgREoeYTe

Jm&author_name=

Galunko,%20G.%20
M.&dais_id=921030

7&excludeEventCon

fig=ExcludeIfFromF
ullRecPage 

1 

 

Кафедра 

мікробіології 

Ковальчук Валентин 

Петрович 

Koval'chuk, Valentine 

7005260241 1  0 

Палій Гордій 

Кіндратович 

Palii, G. K. 

6602570732 2 
 

3 

Назарчук Олександр 

Адамович 

Nazarchuk, Oleksandr 

55985800300 1 I-2263-2018 1 

Кафедра 

гістології 

Маєвський 

Олександр 

Євгенійович 

Maievskyi, O.Ye 

57190953570 1 G-2453-2018 1 

Пушкар Михайло 

Степанович 

Pushkar, M. S. 

57203138387 2 
 

1 

Кафедра 

біохімії та 

загальної 

хімії 

Заічко Наталія 

Валентинівна 

Zaichko, N. V. 

14822785000 2 
 

0 

Луцюк Микола 

Борисович 

Lutsiuk, M. B. 

57202137874 2 
 

0 

Мельник Андрій 

Володимирович 

Mel'nyk, A. V. 

56461030200 1 
 

0 

Штатько Олена 

Іванівна Shtat'ko, E. 

I. 

6504784492 1 
 

0 

Качула Сергій 

Олександрович 

Kachula, S. O. 

36915257600 1 
 

0 

Смирнова Ольга 

Валентинівна 

7103207272 1 
 

0 

http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57190955544&partnerID=MN8TOARS
javascript:void(0);
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Smirnova, O. V. 

Личик Галина 

Зиновіївна 

Lychik, G. Z. 

6507304627 1 
 

2 

Черв'як Марія 

Миколаївна 

Chervyak, M. N. 

57199338250  

6506262257 
1 

 

1 

Паламарчук  Ірина 

Віталіївна 

Palamarchuk, I. V. 

56461262700 1 
 

0 

Шунков  Василь 

Сергійович 

Shunkov, V. S. 

57191376287 1 
 

0 

Рибак Петро 

Григорович,  

Rybak, P. G. 

6602586507 1 
 

1 

Сулим Ольга 

Григоровна,  

Vovk, O. G.,  Sulim  

6701701409 1 
 

0 

Кафедра 

біологічної 

фізики та 

інформатики 

 

Кулик Анатолій 

Ярославович 

Kulyk, Anatoliy Ia 

56658688900 1 
 

0 

Мотигін 

Володимир 

Вячеславович 

Motygin, Vladimir 

6603226746 2 
 

2 

Серпак Наталя 

Федорівна 

Serpak N. F. 

57196459964 1 
 

1 

Нікольський 

Олександр Іванович 

Nikolsky Aleksandr I. 

6603538425 8 H-8225-2018 5 

Дідич Володимир 

Миколайович 

Didych, Volodymyr M. 

195675481 2 
 

0 

Ревенок Віктор 

Іванович 

Revenok, V. I. 

 0 
 

1 

Вуж Тетяна 

Володимирівна 

Vuzh, T. 

57105812400 1 https://apps.webofkn

owledge.com/Search
.do?product=WOS&

SID=E1ZlbRYZFo

U6h2rPSrk&search_
mode=GeneralSearc

h&prID=cf4a3088-

c56b-401a-98d2-
03a567d637fc 

1 

Кафедра 

соціальної 

медицини та 

організації 

охорони 

здоров'я 

Очередько 

Олександр 

Миколайович 

Ocheredko, 

Oleksandr 

57203426617 1 
 

0 

Ігнащук Олена 

Вікторівна 

Ignashchuk Olena V. 

57195675664 1 
 

0 

https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E1ZlbRYZFoU6h2rPSrk&search_mode=GeneralSearch&prID=cf4a3088-c56b-401a-98d2-03a567d637fc
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E1ZlbRYZFoU6h2rPSrk&search_mode=GeneralSearch&prID=cf4a3088-c56b-401a-98d2-03a567d637fc
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E1ZlbRYZFoU6h2rPSrk&search_mode=GeneralSearch&prID=cf4a3088-c56b-401a-98d2-03a567d637fc
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E1ZlbRYZFoU6h2rPSrk&search_mode=GeneralSearch&prID=cf4a3088-c56b-401a-98d2-03a567d637fc
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E1ZlbRYZFoU6h2rPSrk&search_mode=GeneralSearch&prID=cf4a3088-c56b-401a-98d2-03a567d637fc
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E1ZlbRYZFoU6h2rPSrk&search_mode=GeneralSearch&prID=cf4a3088-c56b-401a-98d2-03a567d637fc
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E1ZlbRYZFoU6h2rPSrk&search_mode=GeneralSearch&prID=cf4a3088-c56b-401a-98d2-03a567d637fc
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E1ZlbRYZFoU6h2rPSrk&search_mode=GeneralSearch&prID=cf4a3088-c56b-401a-98d2-03a567d637fc
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E1ZlbRYZFoU6h2rPSrk&search_mode=GeneralSearch&prID=cf4a3088-c56b-401a-98d2-03a567d637fc
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Кафедра 

фармакології 

Волощук Наталія 

Іванівна 

Voloshchuk, Natalya 

21835123200 6 
 

1 

Степанюк Георгій 

Іванович 

Stepanyuk, G. I. 

6602296885 2 
 

1 

Кафедра 

загальної 

гігієни та 

екології 

Сергета Ігор 

Володимирович 

Serheta, Ihor 

6507647610 1 І-2152-2018  1 

Мотрук 

Ірина Іліївна 

Motruk, Iryna 

57201419863 1 І-2385-2018 1 

Ваколюк Лариса 

Миколаївна 

Vakolyuk, Larysa 

57201421959 1 
 

0 

Дударенко Оксана 

Борисівна 

Dudarenko, Oxana 

57201424434 1 
 

0 

Кафедра 

медичної 

біології 

Шкарупа 

Володимир 

Миколайович 

Shkarupa, V. M. 

15751597200 

 

 

1 
 

0 

Піскун Раїса 

Петрівна 

Piskun, R. P. 

6603299194 1 
 

1 

Кафедра 

філософії та 

суспільних 

наук 

Черкасов Святослав 

Васильович  

Cherkasov, S.V. 

36911955700 0 
 

1 

Вергелес Костянтин 

Миколайович 

Vergeles, K. 

 0 
 

1 

Кафедра 

пропедевтики 

внутрішньої 

медицини 

Мостовой Юрій 

Михайлович 

Mostovoy, Yuriy 

55550908900 1 
 

1 

Распутіна Леся 

Вікторівна 

Rasputina, Lesia 

57190752812 

57206339184 
1 

 

1 

Овчарук Марія 

Валентинівна 

Ovcharuk, Maria 

57193662751 1 
 

0 

Вільцанюк Оксана 

Олександрівна 

Viltsaniuk, O. O. 

57195265193 1 
 

0 

Откаленко 

Олександр 

Костянтинович 

Otkalenko, A. K. 

6508254521 1 
 

1 

Побережець Віталій 

Леонідович 

Poberezhets, Vitalii 

 0 J-7540-2018 1 

Кафедра Станіславчук 6506129646 6 
 

3 

http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=15751597200&partnerID=MN8TOARS
https://www.scopus.com/inward/authorDetails.uri?authorID=6603299194&partnerID=5ESL7QZV&md5=0697cdb9ca16a5b4ab0a9851691d0780
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внутрішньої 

медицини 

№ 1 

Микола Адамович 

Stanislavchuk, 

Mykola 

Сєркова Валентина 

Костянтинівна 

Sierkova, V. K. 

7004606550 4 
 

2 

Кузьмінова Наталія 

Віталіївна 

Kuzminova, Natalia 

57193243566 2 
 

1 

Остапчук Олена 

Іванівна 

Ostapchuk, E. I. 

6508156858 1 
 

0 

Монастирський 

Юрій Ігорович 

Monastyrsky, Yuriy 

36822328700 1 
 

1 

Берко Галина 

Кузьмівна 

Berko, G., Berko, H. K. 

57202610435 1 
 

0 

Бурдейна Людмила 

Валентинівна 

Burdeina, L. V. 

6505511040 1 
 

0 

Романова Валентина 

Олександрівна 

Romanova, Valentina 

57194467279 1 
 

0 

Кафедра 

внутрішньої 

медицини 

№ 2 

Шевчук Сергій 

Вікторович 

Shevchuk,  Sergiy 

7004183919 3 
 

0 

Кафедра 

внутрішньої 

медицини 

№ 3 

Іванов Валерій 

Павлович 

Ivanov, V. P. 

 0 
 

1 

Сізова Марина 

Петрівна 

Sizova, M. P. 

6603584705 1 
 

1 

Сторожук Борис 

Григорович 

Storozhuk, B. G. 

6602188903 2 
 

2 

Денесюк Віталій 

Іванович 

Denisiuk, V. I. 

16734008900 1 
 

0 

Масловський 

Валентин Юрійович 

Maslovs'kyǐ, V. I. 

16245567900 2 B-8619-2018 1 

Кафедра 

медичної 

реабілітації 

та медико-

соціальної 

експертизи 

Колісник Петро 

Федорович 

Kolesnik, P. F. 

6603569069 1 
 

1 

Постовітенко 

Катерина Павлівна 

Postovitenko, K. P. 

 1 
 

1 

Килівник 

Володимир 

 1 
 

1 
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Степанович 

Kylivnyk,  V. S. 

Кафедра 

ендокринолог

ії з курсом 

ПДО 

Власенко Марина 

Володимирівна 

Vlasenko, Maryna 

7003388618 2 
 

1 

Паламарчук 

Анатолій 

Васильович 

Palamarchuk, A. V. 

7003619597 1 
 

0 

Вернигордський 

Віктор Сергійович 

Vernigorodskiǐ, V. S. 

6602578365 1 
 

0 

Фіщук Оксана 

Олексіївна 

Fishchuk, O. A. 

6507356462 1 
 

0 

Кафедра 

фтизіатрії з 

курсом 

клінічної 

імунології та 

алергології 

Дудник Андрій 

Борисович 

Dudnyk,  Andrii  

56786198800 3 A-7725-2017 3 

Корицька Ірина 

Володимирівна 

Koritskaia, I.V. 

6505804416 1 
 

0 

Кучер 

Володимир 

Олександрович 

Kucher, V. A. 

7004501424 1 
 

0 

Міхей 

Людмила  

Володимирівна 

Mikheǐ, L.V. 

6602282429 1 
 

0 

Кафедра 

пропедевтики 

дитячих захво-

рювань та до-

гляду за хво-

рими дітьми 

Катілов Олександр 

Васильович  

Katilov, O. V. 

56510225800 

 
1 

 

0 

Кафедра 

інфекційних 

хвороб з 

курсом 

епідеміології 

Мороз Лариса 

Василівна 

Moroz,  Larysa 

56190265500 5 І-3185-2018 4 

Кафедра 

шкірно-

венеричних 

хвороб 

Бондар Сергій 

Анатолійович 

Bondar, S. A. 

6602096549 1 
 

0 

Анфілова Марина 

Родіонівна 

Anfilova, M. R. 

 0 
 

1 

Гармаш Лариса 

Леонідівна 

Garmash, L. L. 

 0 
 

1 

Дмитренко Світлана 

Володимирівна 

Dmytrenko, S. V.  

 0 
 

1 

http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=7003388618&partnerID=MN8TOARS
https://scholar.google.com.ua/citations?user=WrArRoAAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=TQIwu0AAAAAJ&hl=uk
http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=56786198800&partnerID=MN8TOARS
http://www.researcherid.com/rid/A-7725-2017
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Кафедра 

променевої 

діагностики, 

променевої 

терапії та 

онкології 

Какарькін 

Олександр Якович 

Kakarkin, A. J. 

6508012568 1 
 

0 

Ткач Андрій 

Анатолійович 

Tkach, A. A. 

24765552000 1 
 

0 

Лисенко Сергій 

Андрійович 

Lysenko, S. A. 

55778803300 0 
 

1 

Кафедра 

психіатрії, 

наркології та 

психотерапії 

з курсом 

ПДО 

Римша Софія 

Віталіївна 

Rymsha, S. V. 

7801640646 1 
 

1 

Черначук Сітлана 

Василівна 

Chernachuk,  S. V. 

 1 
 

0 

Серебреннікова 

Оксана Анатоліївна 

Serebrennikova,  

Oksana 

7003684206 1 
 

0 

Кафедра 

нервових 

хвороб 

Московко Сергій 

Петрович 

Moskovko, S. P. 

57194170397 2 
 

0 

Смолко Дмитро 

Геннадійович 

Smolko, D. G. 

56806873700 1 
 

0 

Демчук Анатолій 

Іванович 

Demchuk, A. I. 

7006058587 1 
 

0 

Кафедра 

загальної 

хірургії 

Желіба Микола 

Дмитрович 

Zheliba, M. D. 

 0 
 

1 

Хіміч Сергій 

Дмитрович 

Khimich, S. D. 

6602097465 2 
 

0 

Нагайчук Василь 

Іванович 

Nagaychuk, Vasyl 

56993910200 

 
1 

 

0 

Жученко Олександр 

Петрович 

Zhuchenko, O. P. 

14042992700 1 
 

0 

Палій Віктор 

Гордійович 

Palii,  Victor 

57195676845 1 
 

1 

Ошовський Іван 

Никифорович 

Oshovskiǐ, I. N. 

6602502933 1 
 

0 

Шевня Петро 

Семенович 

 Shevnia, P. S. 

6508026156 1 
 

0 

Кафедра 

хірургії № 1 

Шапринський 

Володимир 

6701563952 

 
2 

 

1 
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з курсом 

урології 

Олександрович 

Shapryns'kyi, V. O. 

 

Кафедра 

анестезіології, 

ІТ та МНС 

Гомон Микола 

Лонгінович 

Gomon, N. L. 

6505990642 1 
 

0 

Дмитрієв   

Дмитрий 

Валерійович 

Dmytriiev, Dmytro 

57201489025 

 
1 

 

0 

Кафедра 

ендоскопічної 

та серцево-

судинної 

хірургії 

Петрушенко 

Вікторія Вікторівна 

Petrushenko, 

Victoriya 

36127802700 1 
 

0 

Кафедра 

ЛОР-хвороб 

Кіщук Василь 

Васильович 

Kishchuk,  Vasyl 

8093682700 1 
 

1 

Кафедра 

очних хвороб 

Салдан Йосип 

Романович 

Saldan,  Yosyp 

6604010292 2 
 

0 

Сергієнко Андрій 

Миколайович 

Serhiienko, A.  

57194799763 1 
 

0 

Кафедра 

ортопедії і 

травматології 

Фіщенко Володимир 

Олександрович 

Fishchenko, V. A. 

 7003704378 1 
 

0 

Макогончук Андрій 

Вікторович 

Makogonchuk, A. V. 

 6506296298 1 
 

0 

Рубленко Андрій 

Михайлович 

Rublenko, A. M. 

 54986419300 1 
 

0 

Власенко Роман 

Олегович 

Vlasenko, R. O. 

57194407691 2 
 

0 

Кафедра 

акушерства і 

гінекології 

№ 1 

Процепко 

Олександр 

Олексійович 

Protsepko,  

Olexander 

6507171612 1 
 

0 

Кафедра 

акушерства і 

гінекології 

№ 2 

Гайструк Анатолій 

Никифорович 

Gaistruk, A. N. 

6602232509 0 
 

1 

Булавенко Ольга 

Василівна 

Bulavenko, O. V. 

 1 
 

0 

Кафедра 

медичної 

психології та 

психіатрії з 

курсом ПДО 

Пшук Наталія 

Григорівна 

Pshuk,  Nataliia 

 

57201274718 0 
 

1 
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Медичний 

факультет 

№ 2 

Кафедра 

педіатрії № 1 

Процюк Тетяна 

Леонідівна 

Protsiuk, T. L. 

 1 
 

1 

Герасимова Олена 

Вікторівна  

Herasymova, O. V. 

 0 
 

3 

Кафедра 

педіатрії № 2 

Дудник Вероніка 

Михайлівна 

Dudnyk, Veronika 

56755307600 2 
 

0 

Звенігородська 

Ганна Юріївна 

Zvenigorodska 

 1 
 

0 

Зборовська Ольга 

Олександрівна 

Zborovskaya, O. O. 

 1 
 

0 

Кафедра 

дитячої 

хірургії 

Кукуруза Юрій 

Петрович 

Kukuruza, I. P. 
6701616953 

 
1 

 

0 

Лойко Євген 

Євгенович Loǐko, E. E. 

7004175747 

 
1 

 

 

1 

Кафедра 

внутрішньої 

медицини 

МФ № 2 

Лозинський Сергій 

Едуардович 

Lozinsky, Sergiy 

56111743200 1 
 

0 

Кафедра 

хірургії МФ 

№ 2 

Бондарчук Олег 

Іванович 

Bondarchuk, O. I. 

6603907094 1 
 

0 

Сандер Сергій 

Володимирович 

Sander,  Sergii  

57198294778 3 
 

2 

Стоматол

огічний 

факультет 

Кафедра 

хірургічної 

стоматології 

та щелепно-

лицьової 

хірургії 

Барило Олександр 

Семенович 

Barylo,  Alexander 

57194173622 3 
 

0 

Кафедра 

терапевтичної 

стоматології 

Шінкарук-

Диковицька Марія 

Михайлівна 

Shinkaruk-

Dykovytska, M. M. 

 0 https://apps.webofkno

wledge.com/DaisyOn

eClickSearch.do?prod
uct=WOS&search_m

ode=DaisyOneClickS

earch&colName=WO
S&SID=F3fH3mnQP

gREoeYTeJm&author

_name=Shinkaruk-
Dykovytska,%20M.%

20M.&dais_id=44933

18&excludeEventCon
fig=ExcludeIfFromFu

llRecPage 

2 

Кафедра 

стоматології 

дитячого віку 

Дмітрієв Микола 

Олександрович 

Dmitriev, M. O. 

 

 0 https://apps.webofkno
wledge.com/Search.d

o?product=WOS&SI

D=F3fH3mnQPgREo
eYTeJm&search_mod

e=GeneralSearch&prI

D=2e73b8ea-4771-
4e0f-8903-

2f9ec588a4a1 

2 
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Кафедра 

ортопедичної 

стоматології 

Ковальчук Всеволод 

Віталійович 

Kovalchuk, V. V. 

 0 https://apps.webofkno

wledge.com/Search.d

o?product=WOS&SI
D=E21achtU2YUMa

Cs6HTo&search_mod

e=DaisyOneClickSear
ch&prID=f26ed824-

5d3a-421c-8ab7-

e4facf2e22d3 

1 

Фармацев

тичний 

факультет 

Кафедра 

фармації 
Бобрук Володимир 

Петрович  

Bobruk, V. P. 

6507538448 1 
 

0 

Родінкова Вікторія 

Валеріївна 

Rodinkova, Viktoriia 

56507457400 6 R-8844-2016 6 

Тозюк Олена 

Юріївна  

Toziuk, 

57197792864 1 V-6116-2018 1 

Кременська Лілія 

Вікторівна 

Kremenska, Lilia 

57201425756 1 С-3726-2017 1 

Кафедра 

фармацевтич

ної хімії 

Давиденко 

Олександра 

Олександрівна 

Davidenko,  

Alexandra A. 

25824774800 4 
 

4 

Дученко  

Марина  

Анатоліївна 

Duchenko, Marina 

57191616251 1 
 

1 

Ющенко  

Тетяна  

Іванівна 

Yushchenko, Tetyana 

6506687884 1 
 

1 

Діденко  

Наталя 

Олександрівна 

Didenko, Natalia 

56572496600 1 
 

1 

Дзюбенко  

Сергій  

Петрович 

Dzyubenko, Sergiy P. 

55931324300 

 
5 

 

5 

Кафедра 

клінічної 

фармації та 

клінічної 

фармакології 

Яковлева  

Ольга 

Олександрівна 

Yakovleva, O. A. 

35898959100 1 
 

1 

Півторак  

Катерина 

Володимирівна 

Pivtorak,  

 0 
 

1 

Клекот  

Олександра 

Олексіївна 

Klekot, A. A. 

 0 https://apps.webofkn

owledge.com/Daisy
OneClickSearch.do?

product=WOS&sear

ch_mode=DaisyOne
ClickSearch&colNa

me=WOS&SID=F6

1 

https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E21achtU2YUMaCs6HTo&search_mode=DaisyOneClickSearch&prID=f26ed824-5d3a-421c-8ab7-e4facf2e22d3
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E21achtU2YUMaCs6HTo&search_mode=DaisyOneClickSearch&prID=f26ed824-5d3a-421c-8ab7-e4facf2e22d3
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E21achtU2YUMaCs6HTo&search_mode=DaisyOneClickSearch&prID=f26ed824-5d3a-421c-8ab7-e4facf2e22d3
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E21achtU2YUMaCs6HTo&search_mode=DaisyOneClickSearch&prID=f26ed824-5d3a-421c-8ab7-e4facf2e22d3
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E21achtU2YUMaCs6HTo&search_mode=DaisyOneClickSearch&prID=f26ed824-5d3a-421c-8ab7-e4facf2e22d3
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E21achtU2YUMaCs6HTo&search_mode=DaisyOneClickSearch&prID=f26ed824-5d3a-421c-8ab7-e4facf2e22d3
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E21achtU2YUMaCs6HTo&search_mode=DaisyOneClickSearch&prID=f26ed824-5d3a-421c-8ab7-e4facf2e22d3
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E21achtU2YUMaCs6HTo&search_mode=DaisyOneClickSearch&prID=f26ed824-5d3a-421c-8ab7-e4facf2e22d3
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E21achtU2YUMaCs6HTo&search_mode=DaisyOneClickSearch&prID=f26ed824-5d3a-421c-8ab7-e4facf2e22d3
https://www.scopus.com/inward/authorDetails.uri?authorID=55113636400&partnerID=5ESL7QZV&md5=83ceb74c0a42a13a08ed6130afe9bfd2
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Таблиця 5. 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 

 

Факультет 

(інститут) 

Кафедра, 

відділ 

тощо 

Прізвище, ім’я, по 

батькові наукового, 

науково-педагогічного 

працівника14 

К-сть 

публік

ацій 

Scopus
13 

Назва та реквізити 

публікацій Scopus 

(прирівняні відзнаки) 

К-сть 

публікацій 

Web of 

Science 16 

Назва та реквізити 

публікацій 

Web of Science 

(прирівняні відзнаки) 

Ін
ст

и
ту

т 

НДІ 

реабілітації 

інвалідів 

Шевчук Віктор 

Іванович 
Shevchuk, V. I. 

9 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=7005589938 

-  

Безсмертний 

Юрій 

Олексійович 
Bezsmertnyi, Yurii 

5 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=16177637100 

-  

Безсмертна 

Галина Вікторівна 
Bezsmertna, Halyna V. 

6 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57195678589 

6 https://apps.webofknowledge
.com/Search.do?product=W

OS&SID=D5mQnCMzEBu

RnvqwvSH&search_mode=
GeneralSearch&prID=a9127

073-69ec-4091-a2ee-

c64f9db9e6b8 

Вернигородська 

Марія Василівна 
Vernigorodskaia, M. V. 

8 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57201080326 

-  

Кувікова Інна 

Петрівна 
Kuvikova, I. P 

-  5 https://apps.webofknowledge

.com/Search.do?product=W
OS&SID=D5mQnCMzEBu

RnvqwvSH&search_mode=

GeneralSearch&prID=66ace

HJU8ZUNvUSIGW

qj24&author_name=

Klekot,%20A.%20A
.&dais_id=2408005

0&excludeEventCon

fig=ExcludeIfFromF
ullRecPage 

Ф П О Кафедра 

терапії з 

курсом ЗП та 

СМ ФПО 

Осовська  

Наталія 

Юріївна 

Osovska, Natalia Y. 

57190044548 1  1 

Могильницька Лілія 

Анатоліївна 

Mogylnytska, Liliya  

56677881200 1  1 

Кафедра 

педіатрії 

ФПО 

Пипа Лариса 

Володимирівна 

Pypa, L. V. 

 1 https://apps.webofkn

owledge.com/Search

.do?product=WOS&
SID=D5mQnCMzE

BuRnvqwvSH&sear

ch_mode=GeneralS
earch&prID=b3f247

bb-cb81-411b-833a-

317829013bae 

1 

Філик Анатолій 

Володимирович  

Filyk, A. V. 

6508317491 1 
 

0 

Разом:   П 12 = 

205 

 П 13 = 

127 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005589938
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005589938
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005589938
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195678589
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195678589
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195678589
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=a9127073-69ec-4091-a2ee-c64f9db9e6b8
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=a9127073-69ec-4091-a2ee-c64f9db9e6b8
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=a9127073-69ec-4091-a2ee-c64f9db9e6b8
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=a9127073-69ec-4091-a2ee-c64f9db9e6b8
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=a9127073-69ec-4091-a2ee-c64f9db9e6b8
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=a9127073-69ec-4091-a2ee-c64f9db9e6b8
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=a9127073-69ec-4091-a2ee-c64f9db9e6b8
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201080326
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201080326
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201080326
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=66ace57a-b9ca-43fa-b1ac-0e8a376aacb0
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=66ace57a-b9ca-43fa-b1ac-0e8a376aacb0
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=66ace57a-b9ca-43fa-b1ac-0e8a376aacb0
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=66ace57a-b9ca-43fa-b1ac-0e8a376aacb0
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=66ace57a-b9ca-43fa-b1ac-0e8a376aacb0
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=b3f247bb-cb81-411b-833a-317829013bae
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=b3f247bb-cb81-411b-833a-317829013bae
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=b3f247bb-cb81-411b-833a-317829013bae
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=b3f247bb-cb81-411b-833a-317829013bae
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=b3f247bb-cb81-411b-833a-317829013bae
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=b3f247bb-cb81-411b-833a-317829013bae
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=b3f247bb-cb81-411b-833a-317829013bae
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=b3f247bb-cb81-411b-833a-317829013bae
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=b3f247bb-cb81-411b-833a-317829013bae
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57a-b9ca-43fa-b1ac-

0e8a376aacb0 
 

Науково-

дослідний 

центр 

Прокопенко 

Сергій 

Васильович 
Prokopenko, S. V. 

  16 https://apps.webofknowledge
.com/DaisyOneClickSearch.

do?product=WOS&search_

mode=DaisyOneClickSearch
&colName=WOS&SID=F3f

H3mnQPgREoeYTeJm&aut

hor_name=Prokopenko,%20
S.%20V.&dais_id=2490017

&excludeEventConfig=Excl

udeIfFromFullRecPage 

М
ед

и
ч
н

и
й

 ф
ак

у
л
ь
те

т 
№

1
 

Кафедра 

анатомії 

людини 

Тихолаз 

Віталій 
Олександрович 
T*holaz VO 

  6 https://apps.webofknowledge
.com/Search.do?product=W

OS&SID=F3fH3mnQPgREo

eYTeJm&search_mode=Gen
eralSearch&prID=82a1ec2f-

7366-4473-8b54-

6deff201aea6 

Гунас Ігор 

Валерійович 

Gunas, Igor V.  

6 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57190955804  

24 https://apps.webofknowledge

.com/summary.do?product=

WOS&parentProduct=WOS
&search_mode=DaisyOneCl

ickSearch&parentQid=&qid

=32&SID=F3fH3mnQPgRE
oeYTeJm&colName=WOS

&&page=2 

Кафедра 

нормальної 

фізіології 

Мороз Василь 

Максимович 
Moroz, V. M. 

40 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=35844775200 

31 https://apps.webofknowledge
.com/Search.do?product=W

OS&SID=F6PiC7x4cfarnou

PyYm&search_mode=Gener
alSearch&prID=f8d32e7a-

461f-4d40-8899-

3109b11f1aa7 

Йолтухівський  

Михайло 

Володимирович
Yoltukhovskii, M. V. 

11 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=8962663700 

7 https://apps.webofknowledge
.com/Search.do?product=W

OS&SID=F6PiC7x4cfarnou

PyYm&search_mode=Gener
alSearch&prID=ab4227f1-

d91b-4c74-a995-

7f2b5614bf70 

Власенко Олег 

Володимирович 

Vlasenko, Oleh V. 

31 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6602161273 

22 https://apps.webofknowledge

.com/Search.do?product=W

OS&SID=F6PiC7x4cfarnou
PyYm&search_mode=Gener

alSearch&prID=73379677-

a190-4d40-8e84-
5891a7d9c4cf 

Довгань 

Олександр 

Вікторович 
Dovgan', A. V. 

8 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57191332819 

8 https://apps.webofknowledge

.com/Search.do?product=W

OS&SID=F6PiC7x4cfarnou
PyYm&search_mode=Gener

alSearch&prID=c6abadf4-
d986-4f1d-ae67-

9b6fb18c162c 

Удод Оксана 

Данилівна 
Udod, O. D 

7 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6506979515 

5 https://apps.webofknowledge

.com/Search.do?product=W
OS&SID=F6PiC7x4cfarnou

PyYm&search_mode=Gener

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

dcacce2c9c7 

Кафедри 

патологічної 

анатомії, 

судової 

медицини та 

права 

Вернигородський 

Сергій 

Вікторович 
Vernygorodskyi, S. V. 

14 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=55195966500 

5 https://apps.webofknowledge
.com/Search.do?product=W

OS&SID=F6PiC7x4cfarnou

PyYm&search_mode=Gener
alSearch&prID=7aef2f88-

e353-435d-aae1-

00358dbb4a91 

Моканюк 

Олександр 

Іванович, 

Mokanyuk 

5 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57105814000 

 
 

Кафедра мі-

кробіології 
Ковальчук 

Валентин 

6 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId
- 

 

https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=66ace57a-b9ca-43fa-b1ac-0e8a376aacb0
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=66ace57a-b9ca-43fa-b1ac-0e8a376aacb0
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190955804
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190955804
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190955804
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F6PiC7x4cfarnouPyYm&search_mode=GeneralSearch&prID=73379677-a190-4d40-8e84-5891a7d9c4cf
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F6PiC7x4cfarnouPyYm&search_mode=GeneralSearch&prID=73379677-a190-4d40-8e84-5891a7d9c4cf
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F6PiC7x4cfarnouPyYm&search_mode=GeneralSearch&prID=73379677-a190-4d40-8e84-5891a7d9c4cf
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F6PiC7x4cfarnouPyYm&search_mode=GeneralSearch&prID=73379677-a190-4d40-8e84-5891a7d9c4cf
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F6PiC7x4cfarnouPyYm&search_mode=GeneralSearch&prID=73379677-a190-4d40-8e84-5891a7d9c4cf
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F6PiC7x4cfarnouPyYm&search_mode=GeneralSearch&prID=73379677-a190-4d40-8e84-5891a7d9c4cf
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F6PiC7x4cfarnouPyYm&search_mode=GeneralSearch&prID=73379677-a190-4d40-8e84-5891a7d9c4cf
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Петрович 

Koval'chuk, V. P. 

=7005260241 

Палій Гордій 

Кіндратович 
Palii, G. K. 

68 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6602570732 

 

- 
 

Назарчук 

Олександр 

Адамович 
Nazarchuk, O. A. 

8 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=55985800300 

 
 

Кафедра 

біологічної 

та загальної 

хімії 

Заічко Наталія 

Валентинівна 
Zaichko, N. V. 

9 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=14822785000 

- 
 

Луцюк Микола 

Борисович 
Lutsiuk, N. B. 

18 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6603783540 

17 
 

Мельник Андрій 

Володимирович
Melnyk, A. 

6 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=56461030200 

- 
 

Рибак Петро 

Григорович 
Rybak, P. G. 

9 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6602586507 

 
 

Шунков Василь 

Сергійович 
Shunkov, V. S. 

6 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57191376287 

 
 

Кафедра 

клінічної 

анатомії та 

оперативної 

хірургії 

Костюк 

Григорій Якович 
Kostiuk, G. I. 

6 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6701660670 

- 
 

Кафедра 

біологічної 

фізики та 

інформатики 

Мотигін В.В. 
Motygin V.V. 

7 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6603226746 

 
 

Нікольський О.І.  
Nikolsky A.I. 

29 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6603538425 

 
 

Кафедра 

гістології 
Пушкар 

Михайло 

Степанович 
Pushkar', M. S. 

11 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57203138387 

 

 
 

Кафедра 

фармакологі

ї 

Волощук 

Наталія Іванівна 
Voloshchuk, Natalya I. 

14 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=21835123200 

 
 

Степанюк 

Георгій 

Іванович 
Stepanyuk G. I. 

19 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6602296885 

 
 

Кафедра 

загальної 

гігієни та 

екології 

Сергета Ігор 

Володимирович
Serheta, Ihor V. 

7 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6507647610 

12 
 

Мотрук Ірина  

Іліївна 

-  19 https://apps.webofknowled
ge.com/Search.do?product

=WOS&SID=F6PiC7x4cfa

rnouPyYm&search_mode=
GeneralSearch&prID=523

33457-7c71-4d4d-b926-

184b5f774517 

Латанюк 

Станіслав 

Олександрович 

5 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6508189877 

-  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55985800300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55985800300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55985800300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602586507
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602586507
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602586507
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191376287
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191376287
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191376287
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603226746
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603226746
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603226746
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603538425
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603538425
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603538425
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203138387
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203138387
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203138387
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Lataniuk, S. A. 

Кафедра 

медичної 

біології 

Шкарупа  

Володимир 

Миколайович 
Shkarupa, V. M. 

11 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=15751597200 

-  

Піскун Раїса 

Петрівна 
Piskun, R. P. 

6 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6603299194 

-  

Кафедра 

філософії та 

суспільних 

наук 

Черкасов 

Святослав 

Васильович 
Cherkasov, S. V. 

9 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=36911955700 

  

Кафедра 

пропедевтики 

внутрішньої 

медицини 

Мостовой  Юрій 

Михайлович 
Mostovoy, Yuriy 

17 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=55550908900 

14  

Распутіна Леся 

Вікторівна 
Rasputina, Lesia 

5 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57206339184 

https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57190752812 

9 https://apps.webofknowled

ge.com/Search.do?product

=WOS&SID=D5mQnCMz

EBuRnvqwvSH&search_
mode=GeneralSearch&prI

D=a18a8f26-1a2e-4316-

a989-b7d3ae99c2df 

Демчук Анна 

Василівна 
Demchuk, H 

  8 https://apps.webofknowled

ge.com/DaisyOneClickSea

rch.do?product=WOS&sea
rch_mode=DaisyOneClick

Search&colName=WOS&

SID=E1ZlbRYZFoU6h2rP
Srk&author_name=Demch

uk,%20Hanna&dais_id=80

47612&excludeEventConfi
g=ExcludeIfFromFullRecP

age 

Побережець 

Віталій 

Леонідович 
Poberezhets, Vitalii 

  6 http://wcs.webofknowledg

e.com/RA/analyze.do?prod

uct=WOS&SID=E4vJW9

VCxZkDqe9ku5Y&field=

TASCA_JCRCategories_J
CRCategories_en&yearSor

t=false 

Кафедра 

внутрішньої 

медицини  

№ 1 

Станіславчук 

Микола 

Адамович 
Stanislavchuk, M.A 

24 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6506129646 

48 https://apps.webofknowled
ge.com/Search.do?product

=WOS&SID=F6PiC7x4cfa

rnouPyYm&search_mode=
GeneralSearch&prID=a08

4106d-8766-4c88-b6a4-

093df7d0212f 

Сєркова 

Валентина 
Костянтинівна 
Sierkova, V. K. 

45 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=7004606550 

20 https://apps.webofknowled

ge.com/Search.do?product

=WOS&SID=F6PiC7x4cfa
rnouPyYm&search_mode=

GeneralSearch&prID=904

e5c3d-07fd-4613-b42b-
f1d218fff5f3 

Кузьмінова 

Наталія 

Віталіївна 
Kuzminova, N. V. 

18 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57193243566 

8 https://apps.webofknowled

ge.com/Search.do?product

=WOS&SID=F6PiC7x4cfa
rnouPyYm&search_mode=

GeneralSearch&prID=cec7

ba81-2d8b-4cc3-acba-
f078d0f2ed75 

Монастирський 

Юрій Ігорович 
Monastyrsky, Yu I. 

16 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=36822328700 

7 https://apps.webofknowled

ge.com/Search.do?product
=WOS&SID=F6PiC7x4cfa

rnouPyYm&search_mode=

GeneralSearch&prID=f5e9
723d-dfee-48cb-a045-

a527ed502e8f 

Пшелуцький 
Франц Францевич 
Pshelutsky, F. F. 

5 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=36822906700 

-  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36911955700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36911955700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36911955700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206339184
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206339184
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206339184
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190752812
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190752812
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190752812
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=a18a8f26-1a2e-4316-a989-b7d3ae99c2df
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=a18a8f26-1a2e-4316-a989-b7d3ae99c2df
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=a18a8f26-1a2e-4316-a989-b7d3ae99c2df
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=a18a8f26-1a2e-4316-a989-b7d3ae99c2df
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=a18a8f26-1a2e-4316-a989-b7d3ae99c2df
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=a18a8f26-1a2e-4316-a989-b7d3ae99c2df
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D5mQnCMzEBuRnvqwvSH&search_mode=GeneralSearch&prID=a18a8f26-1a2e-4316-a989-b7d3ae99c2df
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1ZlbRYZFoU6h2rPSrk&author_name=Demchuk,%20Hanna&dais_id=8047612&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1ZlbRYZFoU6h2rPSrk&author_name=Demchuk,%20Hanna&dais_id=8047612&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1ZlbRYZFoU6h2rPSrk&author_name=Demchuk,%20Hanna&dais_id=8047612&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E1ZlbRYZFoU6h2rPSrk&author_name=Demchuk,%20Hanna&dais_id=8047612&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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Кафедра 

внутрішньої 

медицини  

№ 2 

Шевчук Сергій 

Вікторович 
Shevchuk, S. V. 

 

15 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=7004183919 

5  

Кафедра 

медичної 

реабілітації 

та медико-

соціальної 

експертизи 

Колісник Петро 

Федорович 
Kolesnik P. F. 

9 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6603569069 

  

Кафедра 

внутрішня 

медицина  

№ 3 

 

Денесюк  

Віталій Іванович 
Denisiuk, V. I. 

35 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=16734008900 

 

17  

Сторожук  

Борис 

Григорович  
Storozhuk, B. G. 

20 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6602188903 

11 https://apps.webofknowled

ge.com/Search.do?product
=WOS&SID=F6PiC7x4cfa

rnouPyYm&search_mode=

GeneralSearch&prID=a95e
9980-9764-46d6-97c4-

0044833a32ea 

Сизова Марина 

Петрівна 
Sizova, M. P. 

6 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6603584705 

  

Кафедра 

внутрішньої 

та сімейної 

медицини 

Чернобровий 

В’ячеслав 

Миколайович 
Chernobrovyi V.M. 

13 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6602177173 

9 https://apps.webofknowled

ge.com/Search.do?product

=WOS&SID=F6PiC7x4cfa
rnouPyYm&search_mode=

GeneralSearch&prID=9d4

ce008-da77-45ac-92e2-
b3014e5d5ff5 

Палій Ірина 

Гордіївна 
Paliy I.G. 

-  12 https://apps.webofknowled

ge.com/Search.do?product

=WOS&SID=F6PiC7x4cfa
rnouPyYm&search_mode=

GeneralSearch&prID=f606

0e24-20ed-4cdc-af99-
25a633bfa462 

Заїка Сергій 

Володимирович 
Zaika S.V. 

-  11 https://apps.webofknowled

ge.com/Search.do?product
=WOS&SID=F6PiC7x4cfa

rnouPyYm&search_mode=

GeneralSearch&prID=194
c9b21-8c53-41e2-b71c-

bc7b8b62f53f 

Кафедри 

ендокринол

огії з курсом 

післядиплом

ної освіти 

Паламарчук 

Анатолій 

Васильович 
Palamarchuk, A. V. 

5 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=7003619597 

-  

Вернигордський 

Віктор 

Сергійович 
Vernigorodskiǐ, V. S. 

11 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6602578365 

-  

Кафедра 

фтизіатрії з 

курсом клі-

нічної іму-

нології та 

алергології 

Дудник Андрій 

Борисович 
Dudnyk, Andrii 

12 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=56786198800 

9  

Богомолов 

Артемій 

Євгенійович  
Bogomolov, Artemii 

- https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=56649136300 

5 https://apps.webofknowled

ge.com/full_record.do?pro

duct=WOS&search_mode
=GeneralSearch&qid=15&

SID=F6PiC7x4cfarnouPy

Ym&page=1&doc=1&cac
heurlFromRightClick=no 

Кучер 

Володимир 

Олександрович 
Kucher V. A. 

11 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=7004501424 

  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603569069
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603569069
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603569069
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56649136300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56649136300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56649136300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004501424
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004501424
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004501424
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Міхей 

Людмила  

Володимирівна 
Mikheǐ L.V. 

11 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6602282429 

  

Кафедра 

пропедевтик

и дитячих 

захворювань 

та догляду 

за хворими 

дiтьми 

Булат Леонiд 

Мойсейович 
Bulat, L. M. 

5 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6701352062 

-  

Кафедра 

інфекційних 

хвороб з 

курсом епі-

деміології 

Мороз 

Лариса  

Василівна 
Moroz, Larysa V. 

10 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=56190265500 

-  

Кафедра 

шкірно-

венеричних 

хвороб 

Дмитренко 

Світлана 

Володимирівна 
Dmytrenko, S. V.  

-  7 https://apps.webofknowled

ge.com/DaisyOneClickSea
rch.do?product=WOS&sea

rch_mode=DaisyOneClick

Search&colName=WOS&
SID=D5mQnCMzEBuRnv

qwvSH&author_name=D

mytrenko,%20S.%20V.&d
ais_id=6344280&excludeE

ventConfig=ExcludeIfFro

mFullRecPage 

Кафедра 

психіатрії, 

наркології 

та 

психотерапії 

з курсом ПО 

Римша Софія 

Віталіївна 
Rymsha S.V. 

-   

 

5 

https://apps.webofknowled

ge.com/Search.do?product

=WOS&SID=F6PiC7x4cfa
rnouPyYm&search_mode=

GeneralSearch&prID=b5d

123b8-acd7-4c97-8823-
bf1647fee3a0 

Загальної 

хірургії 
Хіміч Сергій 

Дмитрович 
Khimich, S. D. 

20 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6602097465 

-  

Желіба Микола 

Дмитрович 
Zheliba, N. D. 

9 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6602208466 

-  

Жученко  

Олександр 

Петрович 
Zhuchenko, O. P. 

8 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=14042992700 

-  

Палій Віктор 

Гордійович 
Paliy, Victor G. 

7 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57195676845 

  

Ошовський 

Іван 

Никифорович 
Oshovskiǐ I. N. 

8 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6602502933 

  

Шевня Петро 

Семенович 
 Shevnia P. S. 

9 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6508026156 

  

Вільцанюк 

 Олександр 

Афанасійович  
Vil'tsaniuk, O. A. 

6 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6507203216 

 

  

Нагайчук Василь 

Іванович 
Nagaychuk, Vasyl 

5 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=56993910200 

  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602282429
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602282429
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кафедра 

хірургії № 1 
Шапринський 

Володимир 

Олександрович  
Shaprinskii, V. A. 

25 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6701563952 

6  

Кафедра 

анестезіології

, ІТ та МНС 

Дмитрієв  

Дмитрий 

Валерійович 
Dmytriiev, Dmytro 

12 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57201489025 

-  

Гомон Микола 

Лонгінович 
Gomon N. L. 

6 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6505990642 

  

Кафедра 

ендоскопічн

ої та 

серцево-

судинної 

хірургії 

Петрушенко 

Вікторія 

Вікторівна 
Petrushenko, Victoriya 

9 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=36127802700 

-  

Кафедра 

хірургії № 2 

з курсом 

основи 

стоматології 

Покидько Марія 

Іванівна 
Pokid'ko, M. I. 

13 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6507885565 

-  

Кафедра 

травматолог

ії та 

ортопедії 

Фіщенко 

Володимир 

Олександрович 

Fishchenko, V. A. 

6 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=7003704378 

-  

Кафедра 

очних 

хвороб 

Салдан Йосип 

Романович 
Saldan, Yosyp R. 

25 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6604010292 

-  

Сергієнко 

Андрій 

Миколайович 
Sergienko, Andrii 

5 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57194799763 

  

Назарчук 

Галина 

Григоріївна 
Nazarchuk, G. G. 

7 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=55949065300 

  

Кривов'яз 

Сергій 

Олександрович 
Kryvoviaz, Serhii 

5 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57197800224 

  

Кафедра 

акушерства 

та гінеко-

логії № 2 

Гайструк 

Анатолій 

Никифорович 
Gaǐstruk, A. N. 

10 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6602232509 

-  

М
ед

и
ч
н

и
й

 ф
ак

у
л
ь
те

т 
№

 2
 

Кафедра 

педіатрії №1 
Капітан Тетяна 

Володимирівна 
Kapitan, T. V. 

5 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6602838676 

  

Кафедра 

педіатрії 

№ 2 

Дудник 

Вероніка 

Михайлівна 
Dudnyk, Veronika 

5 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=56755307600 

  

Кафедра 

дитячої 

хірургії 

Кукуруза Юрій 

Петрович 
Kukuruza, I.P 

19 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6701616953 

  

 Лойко Євген 11 https://www.scopus.com/ 2 https://apps.webofknowled
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Євгенович 
Loǐko, E. E. 

authid/detail.uri?authorId

=7004175747 

ge.com/Search.do?product

=WOS&SID=D2N2HE3c

H9HJdskjqOd&search_mo
de=GeneralSearch&prID=

5105e635-95ee-4a0e-8a74-

318657b81dab 

Кафедра 

медичної 

психології 

та психіатрії 

з курсом 

ПДО 

Пшук Наталія 

Григорівна 

-  8 https://apps.webofknowled

ge.com/Search.do?product

=WOS&SID=F6PiC7x4cfa
rnouPyYm&search_mode=

GeneralSearch&prID=6d5

488fd-3c14-400c-9e2f-
67241ac3e0f0 

Кафедри 

внутрішньої 

медицини 

медичного 

факультету 

№2 

Жебель  Вадим 

Миколайович 
Zhebel, V. N. 

5 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6507423308 

6 https://apps.webofknowled

ge.com/Search.do?product
=WOS&SID=F6PiC7x4cfa

rnouPyYm&search_mode=

GeneralSearch&prID=d38
85143-c4b4-4dd5-80f8-

9b8c36a33127 

Лозинський  Сер

гій Едуардович 
Lozinsky, Sergiy E. 

6 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=56111743200 

2 https://apps.webofknowled

ge.com/Search.do?product
=WOS&SID=F6PiC7x4cfa

rnouPyYm&search_mode=
GeneralSearch&prID=45c

54b90-fdcf-42e2-87a3-

89fd72d57c0a 

Кафедра 

хірургії 

медичного 

факультету 

№ 2 

Бондарчук Олег 

Іванович 
Bondarchuk, O. I. 

23 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6603907094 

-  

Сандер Сергій 

Володимирович 
Sander, S. V. 

16 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57198294778 

-  

Воровський 

Олег Олегович 
Vorovs'kyǐ, O. O. 

10 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=24729674000 

  

Каніковський 

Олег Євгенійович 
Kanikovskyǐ, O. E. 

5 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6505548408 

  

Шапринський 

Євген 

Володимирович
Shaprynskyi, Yevhen V. 

7 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57201086197 

  

Карий Ярослав 

Володимирович 
Karyi, Yaroslav V. 

8 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57201084045 

  

С
то

м
ат

о
л
о
гі

ч
н

и
й

 ф
ак

у
л
ь
те

т 

Хірургічної 

стоматології 

та щелепно-

лицевої 

хірургії 

Барило 

Олександр 

Семенович 
Barylo, Alexander S. 

7 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57194173622 

-  

Кафедра 

стоматології 

дитячого 

віку 

Дмітрієв 

Микола 

Олександрович 
Dmitriev, M. O. 

  7 https://apps.webofknowled
ge.com/Search.do?product

=WOS&SID=F3fH3mnQP

gREoeYTeJm&search_mo
de=GeneralSearch&prID=

2e73b8ea-4771-4e0f-8903-

2f9ec588a4a1 

Терапевтичн

ої 

стоматології 

Шінкарук-

Диковицька 

Марія 

Михайлівна 

-  9 https://apps.webofknowled
ge.com/Search.do?product

=WOS&SID=E3cKlCYoy

xpJd7Bqz9U&search_mod
e=GeneralSearch&prID=bf

687a1b-a3a7-4d95-8aa5-

609239cfac45 

Ф
а

р
м

ац
е

в
ти ч
н

и
й

 

ф
а

к
у
л

ь
те т Кафедра Кременська -  18 https://apps.webofknowled

ge.com/Search.do?product

https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D2N2HE3cH9HJdskjqOd&search_mode=GeneralSearch&prID=5105e635-95ee-4a0e-8a74-318657b81dab
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D2N2HE3cH9HJdskjqOd&search_mode=GeneralSearch&prID=5105e635-95ee-4a0e-8a74-318657b81dab
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D2N2HE3cH9HJdskjqOd&search_mode=GeneralSearch&prID=5105e635-95ee-4a0e-8a74-318657b81dab
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D2N2HE3cH9HJdskjqOd&search_mode=GeneralSearch&prID=5105e635-95ee-4a0e-8a74-318657b81dab
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D2N2HE3cH9HJdskjqOd&search_mode=GeneralSearch&prID=5105e635-95ee-4a0e-8a74-318657b81dab
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D2N2HE3cH9HJdskjqOd&search_mode=GeneralSearch&prID=5105e635-95ee-4a0e-8a74-318657b81dab
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24729674000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24729674000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24729674000
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фармації Лілія Вікторівна =WOS&SID=F6PiC7x4cfa

rnouPyYm&search_mode=

GeneralSearch&prID=2b1
151e7-bfc3-435a-981d-

a4eb8a7de6fd 

Кривов’яз 

Олена 

Вікторівна 
Kryvoviaz, Olena 

6 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57197800246 

  

Родінкова 

Вікторія 

Валеріївна  
Rodinkova, Victoria 
Valeriivna 

17 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=56507457400 

13 https://apps.webofknowled
ge.com/Search.do?product

=WOS&SID=F6PiC7x4cfa

rnouPyYm&search_mode=
GeneralSearch&prID=45fb

8f8e-b4a9-4a11-90e9-

f98669e1d65c 

Тозюк Олена 

Юріївна 
Toziuk, O. 

9 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57197792864 

-  

Кафедра 

фармацевти

чної хімії 

Давиденко 

Олександра 
Олександрівна 
Davidenko, Alexandra A. 

22 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=25824774800 

17 https://apps.webofknowled

ge.com/Search.do?product

=WOS&SID=F6PiC7x4cfa
rnouPyYm&search_mode=

GeneralSearch&prID=260f
32ab-3efc-4545-9f39-

ec7e70845937 

Дзюбенко 

Сергій Петрович 
Dzyubenko, Sergiy P. 

7 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=55931324300 

7 https://apps.webofknowled

ge.com/Search.do?product
=WOS&SID=F6HJU8ZU

NvUSIGWqj24&search_m

ode=GeneralSearch&prID
=1b322e7a-28f5-4a93-

accc-fc7921ffdd6c 

Ющенко Тетяна 

Іванівна 
Yushchenko, T. I. 

5 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6506687884 

-  

Кафедра 

клінічної 

фармації та 

клінічної 

фарма-

кології 

Півторак 

Катерина 
Володимирівна 

-  5 https://apps.webofknowled
ge.com/Search.do?product

=WOS&SID=F6PiC7x4cfa

rnouPyYm&search_mode=
GeneralSearch&prID=907

5dcdd-67d7-40b4-8bff-

eb266dc2cfb8 

Яковлева Ольга 
Олександрівна 
Yakovleva, O. A. 

16 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=35898959100 

15 https://apps.webofknowled

ge.com/Search.do?product

=WOS&SID=F6PiC7x4cfa
rnouPyYm&search_mode=

GeneralSearch&prID=b9a

1d0e0-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  

Осовська 

Наталія Юріївна 
Osovska, Natalia Y. 

16 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=57190044548 

-  

Могильницька 

Лілія 

Анатоліївна 
Mogylnytska, Liliya A. 

6 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=56677881200 

5 https://apps.webofknowled

ge.com/Search.do?product
=WOS&SID=F6PiC7x4cfa

rnouPyYm&search_mode=

GeneralSearch&prID=004
2c1f2-52c9-49ed-8de9-

5091b93f2c23 

Кафедра 

хірургії з 

курсом 

стоматології 

ФПО 

Суходоля 

Анатолій 

Іванович 
Sukhodolia, A. I. 

15 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=6602402680 

  

Козак Іван 

Олександрович 
Kozak, I. A. 

25 https://www.scopus.com/

authid/detail.uri?authorId

=7006800557 

  

 Разом: П 14 = 110     

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55931324300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55931324300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55931324300
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F6HJU8ZUNvUSIGWqj24&search_mode=GeneralSearch&prID=1b322e7a-28f5-4a93-accc-fc7921ffdd6c
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F6HJU8ZUNvUSIGWqj24&search_mode=GeneralSearch&prID=1b322e7a-28f5-4a93-accc-fc7921ffdd6c
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F6HJU8ZUNvUSIGWqj24&search_mode=GeneralSearch&prID=1b322e7a-28f5-4a93-accc-fc7921ffdd6c
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F6HJU8ZUNvUSIGWqj24&search_mode=GeneralSearch&prID=1b322e7a-28f5-4a93-accc-fc7921ffdd6c
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F6HJU8ZUNvUSIGWqj24&search_mode=GeneralSearch&prID=1b322e7a-28f5-4a93-accc-fc7921ffdd6c
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F6HJU8ZUNvUSIGWqj24&search_mode=GeneralSearch&prID=1b322e7a-28f5-4a93-accc-fc7921ffdd6c
https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F6HJU8ZUNvUSIGWqj24&search_mode=GeneralSearch&prID=1b322e7a-28f5-4a93-accc-fc7921ffdd6c
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35898959100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35898959100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35898959100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602402680
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602402680
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602402680
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006800557
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006800557
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006800557
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Таблиця 6. 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 

П17 0 

 

Кількість спеціальностей П18 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 

зареєстровані (створені 

його науково-педагогічни-

ми та науковими 

працівниками 

П19 744 

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної  власності, 

якi комерціалізовано 

закладом вищої освіти 

та/або його науково-

педагогічними та 

науковими працівниками 

П20 0 
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Таблиця 7. Результати участі здобувачів вищої освіти  

у єдиному державному кваліфікаційному іспиті 
 

Ступінь 

(ОКР) 

Код та 

спеціальність 

Кількість 

здобувачів вищої 

освіти, які взяли 

участь у ЄДКІ 

Кількість здобувачів 

вищої освіти, які 

продемонстрували 

результати в межах 

25 відсотків кращих 

серед учасників 

відповідного іспиту 

Частка здобувачів вищої 

освіти, які 

продемонстрували 

результати в межах 25 

відсотків кращих серед 

учасників відповідного 

іспиту 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  

“Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для 

здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань “Охорона здоров’я”  

від 28 березня 2018 року № 302  іспит вводиться з 2019 року 

 

Ступінь 

(ОКР) 

Код та 

спеціальність 

Кількість 

здобувачів вищої 

освіти, які взяли 

участь у 

державних 

іспитах 

Кількість здобувачів 

вищої освіти, які 

продемонстрували 

результати в межах 

25 відсотків кращих 

серед учасників 

іспитів 

Частка здобувачів вищої 

освіти, які 

продемонстрували 

результати в межах 25 

відсотків кращих серед 

учасників іспитів 

спеціаліст 7.12010001 

Лікувальна 

справа 
874 378 43,25 

 7.12010002  

Педіатрія 
111 44 39,64 

 7.12010004  

Медична 

психологія 
23 4 17,39 

 7.12010005 

Стоматологія 
197 84 42,64 

 7.12020101  

Фармація 
62 29 46,77 

 7.12020102  

Клінічна 

фармація 
17 6 35,29 

 

Середньозважений показник22: 

 

П 21 = 37,5 
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Таблиця 8.  Порівняльні показники ВНМУ ім. М.І.Пирогова  

станом на 31 грудня 2018 року 

 

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 останнього року звітного періоду і має науковий 

ступінь доктора наук та/або вчене звання професора 

П1/П10 

5413 / 129  

= 41,96 

1б 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 останнього року звітного періоду і має 

науковий ступінь та/або вчене звання 

П1/П9 

5413 / 818 = 

6,62 

2 Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час складання 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту продемонст-

рували результати в межах 25 відсотків кращих серед 

учасників відповідного іспиту протягом звітного періоду 

(крім закладів вищої освіти, які не здійснюють  підготовку 

фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за 

спеціальностями, для яких передбачено атестацію у 

формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту) 

П21 

37,5*  

3 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, 

які 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 

П2*100/П1 

519*100/5413 

= 9,59 

 

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) (для закладів вищої освіти та 

наукових установ культурологічного та мистецького 

спрямування - проводили навчальні заняття або брали 

участь (у тому числі як члени журі) у культурно-

мистецьких проектах) 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 останнього року звітного 

періоду 

П7*100/П6 

15*100/947 = 

1,58 

5 Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному 

періоді призові місця на Міжнародних студентських 

олімпіадах, II етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади, II етапі Всеукраїнського конкурсу 

П3*100/П1 

36*100/5413 = 

0,67 
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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, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах 

світу, Європи, Європейських 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, які 

навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, 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) 

П4 

2215 

7 Середньорічна кількість громадян країн - членів 

Організації економічного співробітництва та розвитку - 

серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти, які 

навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, 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) 

П5 

94 

8 Середнє значення показників індексів Гірша науково-

педагогічних та наукових працівників (які працюють у 

закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 

31 грудня останнього року звітного періоду) у наукомет-

ричних базах Scopus, Web of Science, інших наукометричних 

базах, визнаних МОН, приведене до кількості науково-

педагогічних і наукових працівників цього закладу 

(П12+П13)/П6 

(205+127)/947 

= 0,35 

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, 

які мають не менше п’яти наукових публікацій у 

періодичних 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 і наукових працівників, які працюють 

у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом 

на 31 грудня останнього року звітного періоду 

П14*100/П6 

110*100/947 = 

11,62 

 

 



42 

 

 



43 

 

 


