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Питання порядку денного
Рішення
1.
Звіти
голів
державних Голова ДЕК медичного факультету № 1, проф. ЮМ.
екзаменаційних комісій медичних Мостовой:
факультетів № 1 та № 2,
 Кафедрам хірургічного профілю привести у
стоматологічного
та
відповідність
до
вимог
освітньо-кваліфікаційної
фармацевтичного факультетів.
характеристики
випускника
за
спеціальністю
“Лікувальна справа” перелік практичних навичок, що
виконуються на муляжах. Для цього клопотати перед
адміністрацією
університету
про
дооснащення
Навчально-тренінгового центру тренажерами для
плевральної
пункції,
пальцевого
ректального
дослідження, хірургічної обробки ран.
 Методичній раді з хірургічних дисциплін для
оцінювання практичних навичок затвердити бали “0”,
“0,5” “1”.
 Рекомендувати кафедрі травматології та ортопедії
сформулювати і додати до екзаменаційних пакетів
найбільш доцільні практичні навички, якими повинен
володіти сімейний лікар, а не лікар вузької спеціалізації.
 Змінити протокол проведення та оцінювання другої
частини іспиту з акушерства та гінекології: вилучити
пункти з виконання медичних маніпуляцій. Затвердити
новий протокол на методичній раді.
 До екзаменаційних завдань додати ситуаційні задачі
з планування сім’ї, сучасних методів контрацепції, основ
репродуктивної медицини. В зв’язку зі збільшенням
рівня онкопатології молочних залоз, з метою
профілактики та раннього виявлення захворюваності до
переліку практичних навичок додати пальпацію
молочних залоз.
 З метою удосконалення, підвищення рівня навчання,
надання
невідкладеної
медичної
допомоги
та
проведення практичної частини державного практичноорієнтованого іспиту з педіатричних та терапевтичних
дисциплін, створити симуляційний центр на базі ВНМУ
ім. М.І. Пирогова, оснащений сучасними муляжами, в
тому числі для проведення серцево-легеневої реанімації
новонародженим, дітям старшого віку.
 Студенти недостатньо знають стандарти лікування,
не можуть виписати рецепти. На всіх етапах навчання
необхідно звертати увагу на практичні навички по
виписуванню лікарських засобів. Створити загальний
перелік медичних засобів, які виносяться на державний
іспит з клінічних дисциплін.
 Екзаменаційні питання з усіх дисциплін повинні
бути орієнтовані на лікаря загальної практики, тому

необхідно зменшити кількість спеціальних, вузьких
питань, спрямувати студентів на знання ключових
моментів нозології та певних методів діагностики,
якими повинен володіти лікар первинної ланки.
 Звертати більше уваги студентів на знання
державних наказів та протоколів.
 Навчальній частині університету розглянути питання
стосовно збільшення обсягу навчальних годин при
вивченні предметів “Загальна гігієна та екологія
людини”, “Соціальна медицина та організація охорони
здоров’я”.
Голова ДЕК медичного факультету № 2, проф. І.І.
Незгода:
 з метою належної підготовки до практичноорієнтованого державного іспиту та удосконалення
проведення практичної частини державного практичноорієнтованого
іспиту
розпочати
створення
педіатричного,
терапевтичного
та
хірургічного
симуляційних центрів;
 профільним
методкомам
педіатричного,
терапевтичного та хірургічного профілів визначити
клінічну базу об’єктивного структурованого клінічного
іспиту (ОСКІ) з дитячих хвороб з дитячими
інфекційними хворобами, з внутрішніх, професійних та
інфекційних хвороб, з хірургічних хвороб з дитячою
хірургією
згідно
міжнародним
стандартам
з
використанням відповідного обладнання та внести
відповідні зміни до першої частини протоколу
проведення та оцінювання практичного-орієнтованого
державного іспиту;
Голова ДЕК стоматологічного факультету, д.мед.н.
М.М. Шінкарук-Диковицька:
 Продовжити роботу кафедр стоматологічного
профілю по створенню навчальних демонстраційних
відеороликів з сучасних технологій, маніпуляцій,
алгоритмів проведення лікування.
 Посилити міждисциплінарний підхід кафедр
стоматологічного факультету по вирішенню питань
надання допомоги при невідкладних станах.
 З метою поліпшення якості практичної підготовки
майбутніх стоматологів доцільно проводити практичні
заняття в клінічних залах з групою, що містить 5-6
студентів, починаючи з 3 курсу.
 Профільним кафедрам стоматологічного факультету,
на етапах рубіжного контролю, посилити роботу з
випускниками по розв’язуванню тестових задач «КРОК2. Стоматологія» та систематично проводити аналіз
результатів цієї роботи.

Голова ДЕК фармацевтичного факультету, проф. Н.І.
Волощук:
 Колективам
випускаючих
кафедр
доцільно
продовжити використання накопиченого позитивного
досвіду у підготовці фахівців з урахуванням новітніх
досягнень фармацевтичної галузі та змін до
законодавства в галузі охорони здоров’я.
 Кафедрі фармації з метою покращення рівня
практичної підготовки студентів з технології лікарських
засобів приділити більше уваги виготовленню
стерильних та асептичних рідких лікарських засобів в
умовах аптек та фармацевтичної промисловості.
 Кафедрі фармації з предмету організація та
економіка фармації звернути увагу на вивчення теми
«Бухгалтерського обліку лікарських засобів». Значну
увагу приділити відображенню надходження товарноматеріальних цінностей на рахунках бухгалтерського
обліку
 Кафедрі фармацевтичної хімії приділяти більше
уваги вивченню спектрофотометричних методів аналізу.
При викладанні дисципліни фармакогнозія, необхідно
удосконалити практичні навики зі стандартизації
лікарської рослинної сировини, що вміщує фенольні
сполуки.
 Кафедрі соціальної медицини і організації охорони
здоров’я звернути увагу на більш глибоке вивчення
кадрового менеджменту у фармації в питаннях підбору,
розстановки і підготовки фармацевтичних кадрів з
урахуванням їх професійних, ділових і особистих
якостей; делегування повноважень, правил прийому і
звільнення з роботи, ведення трудових книжок та
діловодства у фармації.
 Кафедрі клінічної фармації та клінічної фармакології
приділяти більшу увагу клінічній фармакології ОТСгруп
препаратів,
зокрема,
селективними
та
неселективними НПЗЛП, питанням фармацевтичної
опіки антигіпертезивних лікарських засобів різних груп,
сучасних антибактеріальних препаратів різних класів з
урахуванням показів та протипоказів до їх застосування,
а також небажаних лікарських реакцій.
Голова ДЕК медичного факультету № 1 (іноземні
студенти) проф. С.Д. Хіміч:
 Профільним методкомам розглянути питання щодо
створення комплектів завдань українською мовою для
іноземних студентів, в зв’язку зі збільшенням кількості
україномовних студентів (до 15 на 2019 рік).
 Ректорату

розглянути

можливість

створення

симуляційних центрів для кафедр педіатрії і терапії.
 Звернути увагу викладачів на більш ґрунтовне
вивчення сучасних додаткових методів обстеження
(лабораторні обстеження, комп’ютерна томографія та
інші).
 Результати, зауваження та пропозиції практичноорієнтованих іспитів детально обговорити на кафедрах,
вченій раді, профільних методкомах, впроваджуючи
відповідні стандарти, які передбачені при підготовці
лікарів загальної практики.
2. Про присвоєння випускникам Випускникам медичного факультету № 1:
медичних факультетів № 1 та № 2, – Присвоїти кваліфікацію лікаря з видачею диплома з
стоматологічного
та
відзнакою та сертифіката ліцензійного іспиту – 53
фармацевтичного
факультетів
особам;
кваліфікації лікаря і провізора
– Присвоїти кваліфікацію лікаря з видачею диплома та
сертифіката ліцензійного іспиту – 626 особам;
– Студентам, які в 2018 році пересклали тестовий
екзамен «КРОК-2» і одержали результати «склав»,
присвоїти кваліфікацію лікаря з видачею диплома та
сертифікату ліцензійного іспиту – 8 особам.
– Студентам медичного факультету № 1, які одержали на
тестовому екзамені «Крок - 2» результат «не склав»,
виключити з університету з видачею відповідних
документів та наданням можливості перескладання
іспиту у 2019 році – 15 особам.
– Студентам медичного факультету № 1, які були
поновлені на навчання для повторного складання
тестового екзамену «Крок-2» і отримали результат «не
склав», не видавати відповідних документів та надати
можливість перескладання іспиту у 2019 році – 5
особам.
Випускникам медичного факультету № 2:
– Присвоїти кваліфікацію лікаря з видачею диплома за
спеціальністю «Педіатрія» та сертифіката ліцензійного
іспиту – 108 особам;
– Студенту, який в 2018 році перескладав тестовий
екзамен «КРОК-2» і одержав результат «склав»,
присвоїти кваліфікацію лікаря з видачею диплома та
сертифікату ліцензійного іспиту – 1 особі.
– Студентам медичного факультету № 2, які одержали на
тестовому екзамені «Крок - 2» результат «не склав», не
видавати відповідних документів та надати можливість
перескладання іспиту у 2019 році – 3 особам.
– Студентам медичного факультету № 2, які були
поновлені на навчання для повторного складання
тестового екзамену «Крок-2» і отримали результат «не
склав», не видавати відповідних документів та надати
можливість перескладання іспиту у 2019 році – 3
особам.
– Присвоїти кваліфікацію лікаря з видачею диплома за
спеціальністю «Медична психологія» та сертифіката
ліцензійного іспиту – 22 особам.

–

Студенту, який в 2018 році перескладав тестовий
екзамен «КРОК-2» і одержав результат «склав»,
присвоїти кваліфікацію лікаря з видачею диплома та
сертифікату ліцензійного іспиту – 1 особі.
– Студентці медичного факультету № 2, яка одержала на
тестовому екзамені «Крок – 2» результат «не склав», не
видавати відповідних документів та надати можливість
перескладання іспиту у 2019 році – 1 особі.
– Студентам медичного факультету № 2, які були
поновлені на навчання для повторного складання
тестового екзамену «Крок-2» і отримали результат «не
склав», не видавати відповідних документів та надати
можливість перескладання іспиту у 2019 році – 2
особам.
Випускникам стоматологічного факультету:
– Присвоїти кваліфікацію лікаря-стоматолога з видачею
диплома з відзнакою та сертифіката ліцензійного іспиту
– 1 особі;
– Присвоїти кваліфікацію лікаря-стоматолога з видачею
диплома та сертифіката ліцензійного іспиту – 154
особам.
– Студентам, які були поновлені на навчання для
повторного складання тестового екзамену «КРОК-2.
Стоматологія» та одержали на тестовому екзамені
результат «склав», присвоїти кваліфікацію лікарястоматолога з видачею диплома за спеціальністю
«Стоматологія» та сертифіката ліцензійного іспиту – 9
особам.
– Студентам стоматологічного факультету, які одержали
на тестовому екзамені «Крок – 2. Стоматологія»
результат «не склав», не видавати відповідних
документів та надати можливість перескладання іспиту
у 2019 році – 10 особам.
– Студентам стоматологічного факультету, які були
поновлені на навчання для повторного складання
тестового екзамену «Крок-2. Стоматологія» і отримали
результат «склав», присвоїти кваліфікація лікарястоматолога з видачею диплома за спеціальністю
«Стоматологія» та сертифіката ліцензійного іспиту – 9
особам.
– Студентам стоматологічного факультету, які одержали
на тестовому екзамені «Крок-2. Стоматологія»
результат «не склав», не видавати відповідних
документів та надати можливість перескладання в 2019
році – 10 особам.
– Студентам стоматологічного факультету, які були
поновлені на навчання для повторного складання
тестового екзамену «Крок-2. Стоматологія» та
одержали результат «не склав», не видавати
відповідних документів та надати можливість та надати
можливість проходження повторного курсу з правом
перескладання тестового екзамену в 2019 році – 7
особам.
–
Випускникам фармацевтичного факультету:

–

Присвоїти кваліфікацію провізора з видачею диплома
та сертифіката ліцензійного іспиту – 57 особам.
– Присвоїти кваліфікацію клінічного провізора з видачею
диплома та сертифіката ліцензійного іспиту – 13
особам.
Випускникам факультету підготовки іноземних студентів:
– Студентам
медичного
факультету
(іноземним
громадянам), які прослухали передбачений програмою
курс наук, виконали всі практичні заняття, склали всі
іспити, а також державні іспити, ліцензований
інтегрований тестовий іспит «Крок 2», присвоїти
кваліфікацію лікаря та титул Доктора медицини з
видачею диплому та сертифікату ліцензійного іспиту
«Крок-2» – 180 особам.
– Студентам медичного факультету
(іноземним
громадянам), які прослухали передбачений програмою
курс наук, виконали всі практичні заняття, склали всі
іспити, а також державні іспити, але на ліцензійному
інтегрованому тестовому іспиті «Крок 2» одержали
результат «не склав», дозволити отримати відповідні
документи та надати можливість перескладання ЛІ
«Крок 2» через рік – 17 осіб.
– Студентам стоматологічного факультету (іноземним
громадянам), які прослухали передбачений програмою
курс наук, виконали всі практичні заняття, склали всі
іспити, а також державні іспити, ліцензований
інтегрований тестовий іспит «Крок 2», присвоїти
кваліфікацію лікаря-стоматолога з видачею диплому та
сертифікату ліцензійного іспиту «Крок-2» – 31 особі.
– Студентам стоматологічного факультету (іноземним
громадянам), які прослухали передбачений програмою
курс наук, виконали всі практичні заняття, склали всі
іспити, а також державні іспити, але на ліцензійному
інтегрованому тестовому іспиті «Крок 2» одержали
результат «не склав», дозволити отримати відповідні
документи та надати можливість перескладання ЛІ
«Крок 2» через рік – 4 особам.
– Студентам фармацевтичного факультету (іноземним
громадянам), які прослухали передбачений програмою
курс наук, виконали всі практичні заняття, склали всі
іспити, а також державні іспити, ліцензований
інтегрований тестовий іспит «Крок 2», присвоїти
кваліфікацію провізора з видачею диплому та
сертифікату ліцензійного іспиту «Крок-2» – 5 особам.
– Студентам фармацевтичного факультету (іноземним
громадянам), які прослухали передбачений програмою
курс наук, виконали всі практичні заняття, склали всі
іспити, а також державні іспити, але на ліцензійному
інтегрованому тестовому іспиті «Крок 2» одержали
результат «не склав», дозволити отримати відповідні
документи та надати можливість перескладання ЛІ
«Крок 2» через рік – 1 особі
– Студентам фармацевтичного факультету спеціальності
«Клінічна фармація» (іноземним громадянам), які
прослухали передбачений програмою курс наук,
виконали всі практичні заняття, склали всі іспити, а

також державні іспити, ліцензований інтегрований
тестовий іспит «Крок 2», присвоїти кваліфікацію
клінічного провізора з видачею диплому та сертифікату
ліцензійного іспиту «Крок-2» – 4 особам..
Деканам факультетів забезпечити оформлення рішення у
вигляді відповідних наказів та забезпечити отримання
дипломів випускниками 2017/18навчального року.
Відповідальні:
проректор
з
науково-педагогічної
(навчальної) роботи, завідувач навчальним відділом,
декани факультетів.
Термін виконання: до 30 червня 2018 р.
3. Про обрання професорсько- На підставі результатів таємного голосування обрані на
викладацького складу згідно з посади за строковим трудовим договором терміном на 5
об’явою в газеті «Вінниччина» від років:
16 травня 2018 року.
1. Мотрук І.І. – доцент кафедри загальної гігієни та
екології;
2. Карий Я.В. – доцент кафедри хірургії медичного
факультету № 2;
3. Дідик Н.В. – доцент кафедри внутрішньої медицини
медичного факультету № 2;
4. Франчук С.В. – доцент кафедри внутрішньої медицини
медичного факультету № 2;
5. Шевчук А.М. – доцент кафедри медицини катастроф та
військової медицини;
6. Мунтян О.В. – доцент кафедри терапевтичної
стоматології;
7. Закалата Т.Р. – доцент кафедри стоматології дитячого
віку;
8. Щерба І.К. – доцент кафедри фармації;
9. Діденко Н.О. – доцент кафедри фармацевтичної хімії.
4. Про представлення викладачів до За результатами таємного голосування були присвоєні
присвоєння вченого звання доцента. вчені звання доцента:
1. Александрова О.Є. – доцент кафедри загальної гігієни та
екології;
2. Цигалко Д.В. – доцент кафедри ендоскопічної та серцевосудинної хірургії.
5. Про затвердження теми і плану За результатами обговорення доповіді з планування теми і
докторської дисертації доцента плану дисертації Кутельмаха О.І. було затверджено тему,
кафедри терапевтичної стоматології план дисертаційного дослідження, затверджено наукового
керівника, тему включено до плану університету з
Кутельмаха Олега Ігоровича.
підготовки науково-педагогічних кадрів.
Термін виконання: до 2021 року.
6. Затвердження змін до Правил – Затвердити зміни до Правил прийому до ВНМУ ім. М.І.
прийому до ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2018 році;
Пирогова у 2018 році.
– Розмістити зміни до Правил прийому на інформаційних
стендах та на офіційному веб-сайті університету.
Відповідальні: Відповідальний секретар приймальної
комісії.
7. Про рекомендацію до друку Навчальний посібник схвалити і рекомендувати до друку.
навчального посібника з клінічної
анатомії та оперативної хірургії
«Клінічна
анатомія
нижньої
кінцівки» для студентів медичних

факультетів
вищих
медичних
навчальних закладів, автори: проф.
В.І. Півторак, проф. М.А. Волошин,
проф. О.А. Григор’єва, проф. Ю.Г.
Шевчук, доц. М.П. Булько, к.мед.н.
В.Г. Костюк, к.мед.н. О.О.Фомін.
8. Про рекомендацію до друку Довідник схвалити і рекомендувати до друку.
довідника «Хімія елементів» для
випускників, абітурієнтів, студентів
вищих навчальних закладів освіти
III – IV рівнів акредитації, автори:
проф. Н.В. Заічко, доц. А.В.
Мельник, асис. В.С. Шунков, ст..
викл. О.С. Худоярова, Ю.А.
Хрущак, доц. М.М. Черв’як.
9. Про рекомендацію до друку Монографію схвалити і рекомендувати до друку.
монографії «Сучасна тактика
лікування
обпечених
з
використанням
ліофілізованих
ксенодермоімплантів,
струму
низької
інтенсивності
без
зовнішніх джерел в умовах
вологої камери», автори: В.І.
Нагайчук, В.В. Бігуняк, Г.П.
Козинець.
10. Про затвердження переліку – Затвердити перелік науково-медичних форумів на 2019
науково-медичних форумів на 2019 рік;
рік у ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
– Надіслати інформацію до Українського центру наукової
медичної інформації та патентно- ліцензійної роботи
«Укрмедпатентінформ».
11. Про надання рекомендації на Рекомендувати на наукову роботу:
наукову роботу.
– Алієва Е.І. – кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та
медицини невідкладних станів;
– Андрієвську М.І. – кафедра нервових хвороб;
– Антонів З.С. – кафедра інфекційних хвороб з курсом
епідеміології.
– Демчишина Я.М. – кафедра дитячих інфекційних хвороб;
– Кобзіна Д.С. – кафедра променевої діагностики,
променевої терапії та онкології;
– Костючик Я.Є. – кафедра ендоскопічної та серцевосудинної хірургії;
– Секрет Т.В. – кафедра ендокринології з курсом ПО;
– Сучок С.О. – кафедра дитячої хірургії;
– Хромих А.В. – кафедра педіатрії № 2.
12. Про затвердження Положення Затвердити Положення «Про письмові вступні іспити для
«Про письмові вступні іспити для вступу до аспірантури у ВНМУ ім. М.І. Пирогова».
вступу до аспірантури у ВНМУ ім.
М.І. Пирогова у 2018 році».
13. Про затвердження Положення Затвердити Положення «Про співбесіду зі вступниками до
«Про співбесіду зі вступниками до аспірантури ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2018 році».
аспірантури
ВНМУ
ім.
М.І.
Пирогова у 2018 році».

14. Про затвердження Положення
«Про прикріплення до Вінницького
національного
медичного
університету ім. М.І. Пирогова для
здобуття вищої освіти ступеня
доктора
філософії
поза
аспірантурою (зі змінами)».
15. Про кандидатури студентів
державної форми підготовки для
призначення іменних стипендій:
Президента України, Верховної
ради України, Кабінету Міністрів
України, обдарованим студентам з
числа інвалідів, Миколи Амосова,
Вінницької облдержадміністрації і
обласної ради на 2018/19н.р.

Затвердити Положення «Про прикріплення до Вінницького
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза
аспірантурою (зі змінами).

Рекомендувати для призначення іменних стипендій на
2018/19 н.р. таких студентів:

На іменну стипендію Президента України на І півріччя
2018/19н.р.:
– Лепетенко Ю.Ю. – 6курс, медичний факультет № 1;
– Котик Н.В. – 5 курс, стоматологічний факультет.
На стипендію Верховної ради України на 2018/19н.р.:
– Трофімчук Т.І. – 6 курс, медичний факультет № 1.
На академічну стипендію Кабінету Міністрів України
обдарованим студентам з числа інвалідів на 2018/19н.р.:
– Гунько А.П. – 4 курс, медичний факультет № 1.
На академічну стипендію Кабінету Міністрів України
на 2018/19н.р.:
– Неймановського Є.В. – 5 курс, медичний факультет № 2.
На стипендію М.Амосова на 2018/19н.р.:
– Смагу Т.С. – 4 курс, медичний факультет № 1.
На стипендію Вінницької облдержадміністрації і
обласної ради на І півріччя 2018/19н.р.:
– Шишковського Д.Г.– 5 курс, медичний факультет № 1;
– Габрука І.І. – 6 курс, медичний факультет № 1;
– Березівську Т.П. – 6 курс, медичний факультет № 2.
16. Про рекомендацію лікаря- Рекомендувати до вступу в аспірантуру за спеціальністю
«Акушерство та гінекологія» Абдуллаєва Вагіфа Етібара
інтерна до вступу в аспірантуру.
Огли.
17. Про затвердження уточнених Відповідно до заяв були змінені теми дисертаційних робіт,
назв тем та призначення наукових призначені керівники дисертаційних робіт.
керівників дисертаційних робіт.
Секретар вченої ради, доцент

О.А. Серебреннікова

