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Питання порядку денного
Рішення

1. Про професійну підготовку
фахівців галузі охорони здоров’я у
ВНМУ ім. М.І. Пирогова з
урахуванням
актуальних
законодавчих
ініціатив.
Першочергові заходи структурних
підрозділів ВНМУ ім. М.І.
Пирогова
для
підтвердження
статусу національного у 2020 році.
Затвердження голів державних
екзаменаційних комісій на 2019
рік за напрямами підготовки
«Медицина» та «Фармація» різних
спеціальностей.

Адміністрації університету сприяти:
– стажуванню науково-педагогічних працівників в іноземних
закладах вищої освіти та міжнародному обміну;
– наповненню симуляційних центрів університету сучасними
муляжами, фантомами, тренажерами
– провести процедуру сертифікації системи управління
якістю ISO.
Навчальному відділу надавати методичну допомогу та
здійснювати контроль:
– за підготовкою науково-педагогічних працівників та
студентів до складання ЄДКІ та OSCE.
Завідувачам випускних кафедр до 15 грудня 2018 року
підготувати:
– чернетки завдань на клінічних станціях – сценарії з
еталонами правильних відповідей;
– перелік практичних навичок із пам’яткою для студента;
– чек-листи з предметів окремо для завдань і практичних
навичок;
– провести тренувальні заняття студентів-випускників на базі
СЦ.
Науковому відділу вжити заходів з метою:
– активізації участі науково-педагогічних працівників у
міжнародних програмах, проектах та грантовій діяльності, а
також комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності;
– підвищення показників індексів Гірша у наукометричних
базах Scopus, Web of Science, інших наукометричних базах,
визнаних МОН;
– посилення контролю за академічною доброчесністю
наукових робіт здобувачів вищої освіти та науковопедагогічних працівників.
Міжнародному відділу вжити заходів з метою:
– укладання угод про міжнародне співробітництво з
іноземними закладами вищої освіти;
– отримання іноземних та міжнародних акредитацій;
– висвітлення інформації про університет у міжнародних
рейтингах.
Відділу кадрів контролювати:
– наявність у науково-педагогічних працівників Сертифікатів
підвищення кваліфікації
та сертифікатів на право
викладання англійською мовою.
– Затвердити голів державних екзаменаційних комісій на
2019 рік за напрямами підготовки «Медицина» та
«Фармація» різних спеціальностей.
2. Про затвердження звітів НДР – Доповідь проректора з наукової роботи затвердити.
кафедр, що завершились у 2018
– затвердити завершені теми і протоколи НДР;
році і протоколів наукових тем, що – продовжити виконання НДР за рахунок державного
переходять на 2019 рік.
фінансування;
За наслідками атестації аспірантів:
– розширити міжнародне наукове співробітництво;

– посилити публікаційну активність у міжнародних
виданнях;
– при формуванні заявок на аспірантуру вибирати найбільш
підготовлених претендентів готових до планування і
виконання наукової роботи;
– науковим керівникам посилити роботу з аспірантами,
здобувачами які запланували наукову роботу до 2016 року і
повинні захистити дисертації до 1 січня 2021 року.
3.
Про
аналіз
діяльності
спеціалізованої Вченої ради Д
05.600.01
та
шляхи
її
удосконалення.

Визнати роботу
задовільною.

спеціалізованої

ради

Д

05.600.01,

4. Про обрання професорськовикладацького складу на вакантні
посади згідно з об’явою в газеті
«Вінниччина» від 12 жовтня 2018
року.

За результатами таємного голосування обрані на посади
за контрактом та строковим трудовим договором
терміном на 5 років:
1.
Сарафинюк Л.А. – завідувач кафедри фізвиховання і
ЛФК;
2.
Мельник А.В. – професор кафедри біологічної та
загальної хімії;
3.
Процюк Т.Л. – професор кафедри педіатрії № 1;
4.
Лозинський С.Е. – професор кафедри внутрішньої
медицини медичного факультету № 2;
5.
Рисинець Т.П. – доцент кафедри нормальної
фізіології;
6.
Саєнко А.В. – доцент кафедри фармакології;
7.
Таран І.В. – доцент кафедри фармакології;
8.
Гненна В.О. – доцент кафедри гістології;
9.
Наліжитий А.А. – доцент кафедри шкірно-венеричних
хвороб;
10.
Баранова І.В. – доцент кафедри медичної реабілітації
та медико-соціальної експертизи (0,5 ст. за сумісництвом);
11.
Балинська М.В. – доцент кафедри фармації;
12.
Гуцол В.В. – доцент кафедри фармації;
13.
Малик С.Л. – доцент кафедри нервових хвороб;
14.
Височанський О.В. – доцент кафедри нервових хвороб
(на 0,5 ст. за сумісництвом);
15.
Медражевська Я.А. – доцент кафедри пропедевтики
дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми;
16.
Фік Л.О. – доцент кафедри пропедевтики дитячих
захворювань та догляду за хворими дітьми;
17.
Мазулов О.В. – доцент кафедри педіатрії № 1;
18.
Бобрук С.В. – доцент кафедри дитячих інфекційних
хвороб;
19.
Керничний В.В. – доцент кафедри хірургії з курсом
стоматології ФПО (м. Хмельницький);
20.
Балицький В.В. – доцент кафедри хірургії з курсом
стоматології ФПО (м. Хмельницький) (на 0,25 ст. за
сумісництвом);
21.
Чорна В.В. – старший викладач кафедри медицини
катастроф та військової медицини.

5. Про представлення викладачів За результатами таємного голосування були присвоєні
вчені звання професора та доцента:
до присвоєння вчених звань.
1.
Дідик Н.В. – доцент кафедри внутрішньої медицини
медичного факультету № 2;
2.
Мостова О.П. – доцент кафедри загальної гігієни та
екології;
3.
Мотрук І.І. – доцент кафедри загальної гігієни та
екології;
4.
Павлик І.В. – доцент кафедри хірургії медичного
факультету № 2;
5.
Повшенюк А.В. –доцент кафедри терапевтичної
стоматології;
6.
Стукан С.С. –доцент кафедри ендоскопічної та
серцево-судинної хірургії;
7.
Тепла Т.О. – доцент кафедри терапевтичної
стоматології;
8.
Чекотун Т.В. –доцент кафедри педіатрії № 1;
9.
Шкондіна О.Ф. – доцент кафедри інфекційних хвороб
з курсом епідеміології;
10.
Якубовська О.М. – доцент кафедри променевої
діагностики, променевої терапії та онкології.
6.
Звіт
про
проходження Звіт доцента кафедри хірургії № 2 з курсом «Основи
стажування в університетській стоматології» Форманчук Т.В. про проходження стажування
клініці Шлезвіг-Гольштейн (м. в університетській клініці Шлезвіг-Гольштейн (м. Любик,
Любик, Німеччина).
Німеччина) затвердити.
7. Про рекомендацію до друку Навчально-методичний посібник схвалити і рекомендувати
навчально-методичного посібника до друку.
«Психологічне консультування
та психокорекція» для студентів
зі
спеціальностей:
«Медична
психологія»,
«Медична
та
психологічна
реабілітація»,
автори: проф. Пшук Н.Г.; доц.
Стукан Л.В.; асис. Кирилюк Н.П.
8. Про рекомендацію до друку Підручник схвалити і рекомендувати до друку.
підручника
«Від
букви
до
спілкування. Українська мова
для іноземців. Рівень А1» для
іноземних студентів, автори: проф.
Василенко Г.Л.; доц. Дмитрук Л.І.;
доц. Тищенко Л.Т.; викл. Полиця
Т.Д.; ст. викл.Чернякевич С.І.;
викл. Матусевич Л.М.; викл.
Кукуруза Ю.В.; викл. Лисогора
В.В.
9. Про рекомендацію до друку Навчально-методичний посібник схвалити і рекомендувати
навчально-методичного посібника до друку.
«Фармакологія»
для
самопідготовки
студентів
до
єдиного
державного
кваліфікаційного
іспиту
(з

використанням англомовної бази
тестових завдань Крок - 1), автори:
проф. Волощук Н.І., доц. Денисюк
О.М., проф. Лук’янчук В.Д., проф.
Степанюк Г.І., доц. Пашинська
О.С., доц. Альчук О.І., доц.
Шевчук О.В., доц. Ходаківська
О.В., доц. Саєнко А.В., доц. Таран
І.В., асис. Біговщиць С.В.
10. Про надання академічної
відпустки аспірантці першого року
навчання кафедри пропедевтики
внутрішньої медицини Гавінській
О.В.
11.
Про
відрахування
з
аспірантури аспірантку четвертого
року
навчання
кафедри
акушерства та гінекології № 2
Заболотної О.А.
12. Про затвердження навчальних
планів
та
програм
циклу
спеціалізацій за фахом: «Дитяча
ортопедія
і
травматологія»,
«Дитяча
хірургія»,
«Дитяча
урологія».
13. Про затвердження рішення
щодо персонального розподілу
лікарів, які закінчують навчання в
аспірантурі
з
відривом
від
виробництва в листопаді 2018
року при ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Секретар вченої ради, доцент

Надати академічну відпустку аспірантці Гавінській О.В. з
догляду за дитиною строком на один рік (з 01.12.2018р. по
31.11.2019р. та перенести час закінчення аспірантури з
31.08.2022р. на 21.08.2023р.
Відрахувати з аспірантури аспірантку Заболотну О.А.. за
сімейними обставинами.

Затвердити навчальні плани та програми циклу спеціалізацій
за фахом: «Дитяча ортопедія і травматологія», «Дитяча
хірургія», «Дитяча урологія».

Затвердити персональний розподіл лікарів, які закінчують
навчання в аспірантурі з відривом від виробництва в
листопаді 2018 року при ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

О.А. Серебреннікова

