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ЗВІТ РЕКТОРА 

ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. М.І.ПИРОГОВА 

академіка НАМН України, професора В.М. МОРОЗА 

про виконання умов контракту за 2022 рік 
 

Освітня та науково-дослідна діяльність ВНМУ ім. М.І.Пирогова відповідає 

Конституції України, враховує вимоги Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність». Університет діє на підставі 

Статуту, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України 25 

травня 2020 року № 1242. Схвалена до виконання Концепція розвитку ВНМУ ім. 

М.І.Пирогова на 2022-2027 рр. (протокол Вченої ради № 5 від 27.01.2022 р.). 

Освітня діяльність університету впродовж 2022 року була організована 

відповідно до Указу Президента від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного 

стану в Україні», на підставі Закону України «Про організацію трудових відносин 

в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 р. № 2136-ІХ та інших чинних 

нормативно-правових документів, що регулювали питання навчального, 

наукового, лікувального та міжнародного напрямів роботи університету в умовах 

воєнного стану. 

 

1. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, 

СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

1.1. Формування кадрового складу 

Формування кадрового складу університету здійснюється на підставі 

Колективного договору ВНМУ ім. М.І.Пирогова на 2020-2025 рр., положень 

Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету. Кадрова політика 

університету носить плановий характер. Під особистим контролем ректора 

формування кадрового складу університету та підготовка кадрового резерву.  

На вакантні посади викладачі обираються на підставі конкурсу з урахуванням 

ліцензійних умов до спеціальностей галузей знань 22 «Охорона здоров’я» та 09 

«Біологія» (документи про вищу освіту, про науковий ступінь/вчене звання/досвід 

практичної роботи за фахом, науково-педагогічний стаж, наявність науково-

педагогічного стажування, підвищення кваліфікації, публікації за фахом тощо). Для 

викладачів клінічних кафедр також враховується рівень лікарської кваліфікації та 

звіт про лікувальну роботу. Конкурсна комісія вивчає ділові та професійні якості 

претендентів на основі наданих документів і дає рекомендації Вченій раді. 

В університеті станом на 31.12.2022 р. працює 1667 штатних співробітників. 

Освітній процес на 62 кафедрах ВНМУ ім. М.І. Пирогова забезпечує 1026 

науково-педагогічних працівників, з них штатних осіб – 945 (92,1%), сумісників – 

81 (7,9%). Науковий ступінь доктора наук мають 133 особи (12,9%), кандидата 

наук – 622 осіб (60,6%), докторів філософії – 32 (3,2%) та без наукового ступеня – 

239 (23,2%). Вчене звання професора мають 109 осіб (10,6%), а звання доцента – 

472 особи (46,0%). 

Усі кафедри університету повністю укомплектовані науково-педагогічними 

працівниками. Доктори наук очолюють 49 кафедр, кандидати наук, доктори 
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філософії – 13 кафедр (українознавства; фтизіатрії з курсом клінічної імунології 

та алергології; ортопедичної стоматології; очних хвороб; фармацевтичної хімії; 

неврології та нейрохірургії ФПО; медицини катастроф та військової медицини; 

судової медицини та права; патологічної анатомії; гістології; патофізіології; 

клінічної фармації та клінічної фармакології; пропедевтики внутрішньої 

медицини). 

На 36 кафедрах працюють по 2 та більше (до 7) докторів наук. Кількість 

докторів наук віком до 40 років становить – 7 осіб.  

Середній вік завідувачів кафедр – 57 років; професорів –56 років, доцентів – 

50 років, асистентів – 36 років. 

Віковий склад науково-педагогічних працівників: до 40 років – 326 осіб 

(31,7%), 41-50 років – 302 особи (29,4%), 51-61 років – 199 осіб (19,3 %), понад 60 

років – 199 осіб (19,3%). Серед загальної кількості науково-педагогічних 

працівників кількість осіб пенсійного віку – 216 осіб (21,0% ). 

Серед викладачів за статтю: чоловіків – 40,1% (411 осіб); жінок – 59,9% (615 

осіб). 

В університеті здійснюється постійна робота з підготовки резерву завідувачів 

кафедр і викладацького складу. Серед резерву на посади завідувачів кафедр 

доктори наук, професори – 30 осіб, кандидати наук, доценти – 32 особи. Середній 

вік резерву – 48 років. Серед завідувачів кафедр університету 30 (48%) осіб 

пенсійного віку. 

На випускаючих кафедрах навчальний процес забезпечують 340 науково-

педагогічних працівників. З науковим ступенем 263 (77,3%) особи, серед яких 

докторів наук – 51 (з них до 40 років – 2 (4%)), кандидатів наук – 212 (з них до 40 

років – 64 (30,0%)), без наукового ступеня – 61 (з них до 40 років – 25 (66,0%)). 

 

1.2. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників 

університету 

Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників 

здійснюється з урахуванням положень ст. 59 Закону України «Про освіту», ст. 60 

Закону України «Про вищу освіту», Положення «Про систему безперервного 

професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 302 і 

регулюється «Положенням про підвищення кваліфікації та стажування у 

Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова» 

(протокол Вченої ради № 1 від 29.08.2019  р.). 

Викладачі університету мають можливість безкоштовно пройти фахову 

спеціалізацію та тематичне удосконалення на кафедрах і курсах післядипломної 

освіти; під час проходження підвищення кваліфікації за ними зберігається 

середньомісячна заробітна плата. У зв’язку з воєнним станом закордонні 

відрядження у більшості випадків були скасовані.  

Всього підвищення професійної кваліфікації в Україні за звітний період 

здійснили 157 викладачів. За 2022 рік 120 викладачів пройшли курси 

підвищення педагогічної майстерності, решті викладачів рішенням Вченої ради 

були визнані результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників на основі наданих рішенням засідання кафедри портфоліо науково-
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педагогічного працівника (відповідно до наказу МОН України «Про деякі 

питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників» від 

04.12.2020р.). З професійної підготовки 37 викладачів підвищили кваліфікацію у 

Вінницькому факультеті післядипломної освіти.  

Щороку збільшується кількість викладачів, які підтверджують рівень 

опанування іноземної мови: станом на грудень 2022 року 392 викладачі 

університету має сертифікат рівня В2 відповідно до CEFR (Загальноєвропейські 

компетенції володіння іноземною мовою) та 67 осіб мають посвідчення рівня 

підготовки С1.   

З метою стимулювання безперервного професійного розвитку та 

удосконалення педагогічної майстерності використовуються різні засоби 

матеріального та морального заохочення, передбачені «Колективним договором 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова на 2020-2025 роки», а також «Положенням про 

стимулювання публікаційної активності і досягнення високого рівня 

оприлюднення результатів наукових досліджень» (оновлене 01.04.2022 р.).  

Серед штатних співробітників університету станом на 31.12.2022 р.  20 осіб 

удостоєні почесних звань: Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений 

лікар України, Заслужений працівник освіти України; 11 – лауреатів Державної 

премії України; 11 – нагороджені Почесною грамотою Кабінету Міністрів 

України; 4 – Почесною Грамотою Верховної Ради України, 7 – грамотами МОН 

України, 41 – грамотами МОЗ України, 36 – іншими нагородами (медаль 

академіка М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я», Орден «за заслуги» 

III ступеня, пам’ятна медаль «За досягнення в галузі міжнародної освіти» I 

ступеня, знак «За розбудову освіти», Відзнака міського голови, Подяка Прем’єр-

Міністра України тощо). 

 

1.3. Соціальний захист співробітників та студентів 

В університеті проводиться постійна цілеспрямована робота, яка будується 

на принципах тісної співпраці ректорату, профспілок та органів студентського 

самоврядування щодо соціального захисту усіх працівників та здобувачів вищої 

освіти університету, що відображено у Колективному договорі: виплачується 

соціальна допомога тим співробітникам, які її потребують; відзначаються 

винагородою працівники, які досягли 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 років у розмірі 

3000-5000 грн. за рахунок коштів спеціального фонду. 

У профспілковому комітеті організовано систематичне надання 

кваліфікованої юридичної допомоги з питань: оформлення пенсій; житлового 

законодавства; оплати праці за сумісництвом; скорочення чисельності або штату 

працівників; порядку надання відпусток; порядку й умов укладання контрактів; 

пільг і компенсацій та ін. Стипендії, заробітна плата та індексації виплачуються 

своєчасно і в повному обсязі.  

Профком працівників здійснює контроль за роботою їдалень та буфетів, а 

Університет забезпечує належні умови їх функціонування. За нормами університет 

забезпечений посадочними місцями у 2 їдальнях і 6 буфетах, які забезпечують 

потреби учасників освітнього процесу у громадському харчуванні.  

Вживаються заходи щодо медичного обслуговування студентів та 

співробітників. У фармацевтичному корпусі університету функціонує медико-
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психологічний центр, у якому психологами та психотерапевтами безкоштовно 

надається допомога усім, хто потребує підтримки, особливо під час воєнного 

стану, зокрема дистанційно. 

Соціальний захист студентів реалізується у таких напрямах: забезпечення 

студентів житлом на час навчання; студентські стипендії; соціальне забезпечення 

студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

допомога у працевлаштуванні випускників; матеріальна та соціальна допомога 

студентам з проблемами здоров’я. Для 28 студентів-сиріт організоване 

безкоштовне харчування, проживання у гуртожитках, надання коштів на 

придбання літератури тощо. На матеріальне забезпечення студентів (дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування) університетом витрачено на 

харчування – 880,7 тис. грн., одяг – 14,7 тис. грн., на придбання літератури – 223,3 

тис. грн., грошової допомоги – 44,1 тис. грн.. При працевлаштуванні дітям 

виплачено 140,4 тис. грн. 

Виплата стипендій студентам є основою соціальної підтримки та захисту 

студентів, які навчаються за державним замовленням. Питання нарахування 

стипендій регулюються «Положенням про порядок призначення та виплати 

стипендій студентам, аспірантам, докторантам ВНМУ ім. М.І.Пирогова» 

(оновлене 02.09.2022 р.). Виплата стипендій проводиться за рахунок загального 

фонду державного бюджету, 2022 року на стипендію витрачено 32401,8 тис. грн. 

Випускникам 2022 року здійснена виплата одноразової грошової допомоги у 

розмірі 173,7 тис. грн.  

Умови проживання в гуртожитках задовільні. Житлова площа гуртожитків 

поки що не дозволяє забезпечити усіх, хто потребує поселення. Окрім того, 

впродовж 2022 року в період воєнного стану, коли навчання проводилось в 

онлайн-режимі, у гуртожитках нашого університету загалом проживало близько 

14 000 біженців, для яких були створені всі необхідні умови.  
У гуртожитках проведені необхідні ремонтні роботи, безперебійно функціонує 

тепло-водо-газо-електропостачання. У гуртожитках № 4 і № 5 облаштовані кімнати 

готельного типу, студентські сім’ї забезпечуються окремою кімнатою.  

Профспілкова організація студентів постійно інформує громадськість про 

досягнення студентів-гуртківців, спортсменів, учасників художньої самодіяль-

ності та творчих колективів в університетських засобах масової інформації та на 

сторінках соціальних мереж.  

 

2. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

2.1. Ліцензування. Акредитація освітніх програм та надання освітніх 

послуг відповідно до існуючих стандартів вищої освіти 

Діяльність ВНМУ ім. М.І.Пирогова регламентується ліцензійними умовами 

провадження освітньої діяльності. Університет має право надавати освітні 

послуги відповідно до кваліфікаційних вимог: 

другого освітньо-професійного рівня – магістра – денної та заочної форм 

навчання по спеціальностях: 221 Стоматологія, 222 Медицина, 225 Медична 

психологія, 226 Фармація, промислова фармація, 228 Педіатрія;  

третього освітньо-наукового рівня – доктора філософії та доктора наук – 
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денної, вечірньої та заочної форм навчання по спеціальностях: 221 Стоматологія, 

222 Медицина, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я, 091 Біологія;  

здійснювати післядипломну підготовку лікарів і провізорів; підготовку до 

вступу у заклади вищої освіти, а також надавати освітні послуги іноземним 

громадянам на другому та третьому рівнях підготовки. 

Організація освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти на 

другому освітньо-професійному рівні відповідає Постанові Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».  

У ВНМУ ім. М.І.Пирогова у зв’язку з важливістю забезпечення якісної сучасної 

освіти та з урахуванням побажань стейкхолдерів, рекомендацій експертів НАЗЯВО 

здійснено перегляд освітніх програм. Так, у 2022 році удосконалені і, після 

громадського обговорення, затверджені зміни до ОПП «Медицина» (затверджена 

вченою радою 28.04.2022 р. протокол № 7), «Педіатрія» (протокол № 9 від 

16.06.2022 р.), «Стоматологія» (протокол № 8 від 25.05.2022 р.), «Фармація, 

промислова фармація» (протокол № 8 від 25.05.2022 р.), «Медична психологія» 

(протокол № 9 від 16.06.2022 р.).  

Отже, Університет акредитований за освітньо-професійними програмами 

«Фармація, промислова фармація» (ця програма та акредитація рішенням НАЗЯВО 

ототожнена з ОПП «Фармація»), «Медицина», «Стоматологія» та «Медична 

психологія». Акредитація ОПП «Педіатрія» через початок війни перенесена на 

2023 рік і вона завершить процедуру акредитації усіх освітньо-професійних 

програм. 

На даний час ОПП «Медицина», «Стоматологія», «Медична психологія» 

відповідають стандартам вищої освіти. Стандарт для ОПП «Фармація» 

затверджено та введено в дію наказом МОН України № 981 від 04.11.2022 року, а 

тому перегляд ОПП буде можливий наступного року. Для ОПП «Педіатрія» 

стандарт ще не затверджений, тому при створенні ОПП, зокрема програмних 

результатів навчання, була врахована Національна рамка кваліфікацій, затверджена 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341, що 

визначає компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті 

якості), які набуває та/або здатний продемонструвати здобувач після завершення 

навчання: розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

Отже, Університет здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за 

відповідними програмами на другому рівні освіти відповідно до затверджених 

стандартів вищої освіти або Національною рамкою кваліфікацій.  

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова здійснює 

підготовку здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні 

згідно з Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р.  

Глибоку та всебічну підготовку докторів філософії забезпечують освітньо-

наукові програми «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Громадське здоров’я» 

та «Біологія» (затверджені вчені радою 17.09.2020 р. протокол № 2).  
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Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти акредитовані 

освітньо-наукові програми у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 

спеціальностями: 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 228 «Педіатрія» та 229 

«Громадське здоров’я»; у галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 

«Біологія». 

Затверджених державних стандартів підготовки фахівців з вищою освітою за 

відповідними програмами на третьому рівні  освіти наразі немає.  

Враховуючи «Положення про Єдину державну електронну базу з питань 

освіти», затверджене наказом МОН України № 620 від 08 червня 2018 року та 

«Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти», затверджене наказом МОН України № 1142 від 

23 вересня 2016 року, постійно оновлюється реєстр даних про університет, 

кадровий склад, (про присвоєння вчених звань та наукових ступенів, отримання 

сертифікатів В2, публікації тощо), матеріально-технічну базу та інші 

регламентуючі документи.  

   

2.2. Організація освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти   
 

2.2.1. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у ВНМУ ім. 

М.І.Пирогова ґрунтується на Законі України «Про вищу освіту», «Рекомендаціях з 

навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої 

освіти» (Лист МОН України від 09.07.2018 р. № 1/9-434) та інших чинних 

документах. Порядок інформування здобувачів щодо цілей, змісту та очікуваних 

результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх 

компонентів регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу у 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (схвалене рішенням Вченої ради, протокол № 1 від 

02.09.2022 р.).  

На усіх кафедрах Університету відповідно до освітніх програм повністю 

розроблені навчально-методичні матеріали (як для основного компонента, так і 

вибіркових дисциплін), які розміщені на платформі для обміну даними Google 

Drive і є у доступі для учасників освітнього процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова 

через корпоративний акаунт. На Google-диску розміщено також презентації та 

відеозаписи лекцій, переліки питань для тестового контролю. У відкритому 

доступі – навчальні плани, робочі навчальні плани, графік навчального процесу, 

силабуси навчальних дисциплін та презентації вибіркових дисциплін.  

На підставі освітньо-професійних програм навчальні плани структуровані у 

кредитах ЄКТС, відповідно підготовлена обліково-звітна документація. Вчасно 

затверджені графік навчального процесу та розклади занять для усіх курсів і 

факультетів.  

Освітній процес, у тому числі самостійна й індивідуальна робота студентів, 

за кожною освітньою програмою організовані та забезпечені необхідними 

матеріально-технічними й інформаційними ресурсами, симуляційними 

матеріалами і тренажерами. 

Навчальний процес в університеті організовано двома мовами: українською та 

англійською. Для професорсько-викладацького складу із залученням викладачів 
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кафедри іноземних мов постійно працюють курси вивчення англійської мови. 

ВНМУ ім. М.І.Пирогова має сертифікат Центру підготовки до іспиту Cambridge 

English, який засвідчує право університету тестувати рівень компетенцій з 

англійської мови, готувати та реєструвати кандидатів до іспитів.  

За результатами навчально-методичної роботи науково-педагогічним та 

педагогічним колективом кафедр видано: 17 монографій, 9 підручників; 54 

навчально-методичних посібники, 6 методичних рекомендацій для закладів 

охорони здоров’я, 4 інформаційних листів; видано 4 збірники тез за проведеними 

конференціями. 

09 лютого 2022 року навчальним відділом була організована та проведена ІІІ 

навчально-методична конференція «Актуальні проблеми якісної підготовки 

медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища» 

(дистанційно), у роботі якої взяли участь 150 учасників, представлені 10 

доповідей та 2 стендові доповіді, подано до друку 195 тез, видано збірник. На 

підставі доповідей було схвалено рішення для виконання всіма кафедрами та 

підрозділами ВНМУ ім. М.І.Пирогова.  

 

2.2.2. Єдиний державний комплексний іспит 

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» проводилась активна 

підготовка до оцінювання рівня компетентності майбутніх лікарів. Впродовж 

2022 року відповідно до графіку Центру тестування МОЗ України було проведено 

І етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту (інтегрований тестовий іспит 

«Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування) для вітчизняних 

студентів. 

ІТІ «Крок 1» складали 685 здобувачів вищої освіти; не склали 16,6% 

здобувачів. ЄДКІ етап І «Англійська мова професійного спрямування» складали 

599 здобувачів вищої освіти, не склав 1,0%. Повторне перескладання заплановане 

Центром тестування на 2023 рік. ЄДКІ етап І «Крок 1» іноземні студенти не 

складали. ЄДКІ етап ІІ «Крок 2» усі здобувачі не складали. 

З метою ефективної підготовки здобувачів до складання ліцензійних іспитів 

складені графіки попередніх передекзаменаційних тестувань, проведення яких 

було забезпечено групою моніторингу забезпечення якості освіти, підготовлені 

електронні бази тестових завдань відповідно до спеціальностей українською та 

англійською мовами.  

З метою якісної підготовки науково-педагогічних працівників до проведення 

практичних тренінгів із залученням інноваційних симуляційних технологій та 

участі в державній атестації започатковані сертифіковані курси із симуляційної 

медицини. 

Впродовж 2022 року науково-педагогічні працівники усіх клінічних кафедр 

активно брали участь у створенні навчально-методичного забезпечення для 

проведення ОСК(П)І у 2023 році.  

 

 



8 

 

2.2.4.Удосконалення управління якістю освітнього процесу. Зміцнення 

трудової дисципліни  

З метою внутрішнього забезпечення якості підготовки здобувачів вищої 

освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова функціонує відділ забезпечення якості у складі 

якого активно працює група моніторингу забезпечення якості освіти з числа 

провідних науково-педагогічних працівників (наказ № 78 від 09.09.2022 р. – на 

2022-2023 навчальний рік; № 106 від 08.11.2021 – на 2021-2022 навчальний рік та 

№ 78 від 09.09.2022 – на 2022-2023 навчальний рік). Відділ та група проводять 

регулярні перевірки стану навчально-методичного забезпечення кафедр; на основі 

аналізу результатів перевірки надають рекомендації кафедрам у стандартизації 

навчально-методичного забезпечення; виокремлюють слабкі сторони, на які варто 

звернути особливу увагу; відзначають сильні сторони та позитивні зміни 

внаслідок постійного проведення моніторингу.  

Затверджений План внутрішнього моніторингу інформаційно-методичного 

забезпечення освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова на 2022-2023 

навчальний рік, який включає внутрішній аудит робочих освітніх програм; 

моніторинг якості інформаційного, методичного забезпечення вивчення 

дисципліни та доступності на веб-сторінках кафедр і сайті ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова; опитування здобувачів другого, третього рівнів вищої освіти для 

аналізу якості освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова; опитування 

науково-педагогічної спільноти, випускників та роботодавців. 

Результати проведених опитувань регулярно доповідаються на засіданнях 

вчених рад, оприлюднюються на сайті ВНМУ ім. М.І. Пирогова та враховуються 

у подальшому вдосконаленні навчального процесу. Загалом, проведені анонімні 

опитування серед стейкхолдерів з метою вивчення їх позиції з питань організації 

освітнього процесу показали, що здобувачі в цілому задоволені освітнім 

процесом. За звітний період проведене відділом забезпечення якості вищої освіти 

опитування здобувачів за усіма ОНП, що реалізуються у ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 

показало, що респонденти усіх спеціальностей («Медицина» (86,48%), 

«Педіатрія» (87,80%), «Медична психологія» (85,41%), «Стоматологія» (88,83%), 

«Фармація, промислова фармація» (87,70%)) засвідчили високу оцінку організації 

освітнього процесу та якості викладання освітніх компонент. Переважна 

більшість респондентів позитивно оцінила конструктивність, доброзичливість і 

такт з боку викладача при взаємодії зі студентами, які навчаються за різними 

спеціальностями: «Медицина» (84,66%); «Педіатрія» (86,78 %); «Медична 

психологія» (83,28%); «Стоматологія» (87,30%) «Фармація, промислова 

фармація» (85,59%). Позитивною стороною у викладанні навчальних дисциплін 

відзначено високий професіоналізм викладачів. 

За звітний період відділом забезпечення якості вищої освіти було проведено 

опитування 236 науково-педагогічних працівників (активність 23%), переважна 

більшість респондентів має стаж роботи в ЗВО більше 15 років (55,9%), та від 5 до 

15 років (38%), з яких доктори наук (15,9%), кандидати наук (55,9%) та доктори 

філософії (9,5%) у більшості є професорами (13,5%) та доцентами (58,3%) кафедр 

теоретичного (36,9%) та клінічного (63,1%) профілів. За даними аналізу результатів 

анонімного опитування викладачів було встановлено, що рівень створених умов 

безпеки праці та навчання відзначено як: зразковий та високий – 62%.  
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Аналіз результатів опитування засвідчив, що переважна більшість 

респондентів отримує достатню та якісну інформацію про важливі аспекти 

діяльності університету через сайт ВНМУ ім. М.І.Пирогова (75,4%). З 

результатами регулярних опитувань учасників освітнього процесу понад 2/3 

респондентів науково-педагогічної спільноти ознайомлюються з інформаційних 

ресурсів університету та під час засідань кафедр. На думку викладачів ЗВО, 

Кодексу академічної доброчесності університету дотримується переважна 

більшість (89,8%) учасників освітнього процесу. Аналіз думки опитаних щодо 

рівня навчального навантаження засвідчує, що більшість науково-педагогічних 

працівників, які взяли участь в опитуванні (92,8%) задоволені рівнем 

навчального навантаження, більшість з них  широко залучаються до формування 

методичної документації в т.ч. робочих програм, як компонентів освітніх 

програм (89,2%).  

Встановлено високий рівень задоволеності науково-педагогічної спільноти 

сформованими взаємовідносинами з керівниками кафедр (86,7%) та у колективах 

(88,7%) кафедр, на яких працюють. Понад 85% учасників опитування засвідчили, 

що створена на кафедрах університету атмосфера сприяє їх науковій та 

педагогічній діяльності. Результати опитувань засвідчили, що створені в 

університету умови праці, механізм комунікації, система заохочення, підтримка 

професійного та особистісного розвитку викладачів сприяють тому, що переважна 

більшість опитаних науково-педагогічних працівників (79,51%) при розгляді 

альтернативних варіантів працевлаштування не вбачають за доцільне змінювати 

місце роботи. 

Згідно з даними опитування серед напрямів подальшого саморозвитку 

науково-педагогічні працівники університету надають перевагу самовдоскона-

ленню у галузі професійних знань та педагогічній діяльності:  вивчення іноземних 

мов (44,1%), вдосконалення рівня володіння ними (20,0%), вдосконалення рівня 

володіння сучасними інформаційними технологіями в т.ч. он-лайн викладання 

(20,5%), покращення дослідницьких навичок (12,8%) та педагогічної майстерності 

(2,6%). Здебільшого респонденти (65,1%) вважають доцільним подальший 

розвиток технологій дистанційного навчання, як допоміжної додаткової форми 

викладання у ЗВО. 

Відділом забезпечення якості освіти було здійснено моніторинг 

інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу за усіма ОПП та 

ОНП, що реалізуються у ВНМУ ім. М.І. Пирогова. За результатами оцінювання, 

встановлено що основні навчально-методичні матеріали оприлюднені у вільному 

або корпоративному доступі для викладання дисциплін ОПП «Медицина» 

(99,5%), «Педіатрія» (91,3%), «Медична психологія»  (100,0 %); «Стоматологія» 

(100,0 %)   «Фармація, промислова фармація» (95,1 %). 

Задля контролю та стимулювання досягнення високих якісних показників в 

роботі науково-педагогічного складу університету розроблена система 

рейтингової оцінки діяльності, що всебічно охоплює діяльність викладача ЗВО, 

що сприяє посиленню відповідальності за виконувану роботу та зміцнює трудову 

дисципліну. 
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2.2.5. Виконання навчальних планів  

Навчальні плани підготовки за освітніми програмами формуються при 

затвердженні або оновленні освітніх програм на весь термін підготовки. На основі 

навчальних планів щорічно розробляються і затверджуються робочі навчальні 

плани, які враховують обрання здобувачами вибіркових дисциплін. За звітний 

період всі робочі навчальні плани виконувались у повному обсязі, що 

контролювалось і відображено в системах «Контингент» та «ЄДЕБО», 

індивідуальних навчальних планах здобувачів.   

Навчання здобувачів вищої освіти впродовж року здійснювалось за змішаною 

(аудиторно-дистаційною) формою. 

 

2.3.Дотримання прав та інтересів осіб з особливими потребами  

З метою реалізації права на освіту особами з особливими освітніми 

потребами у ВНМУ ім. М.І.Пирогова постійно на контролі обстеження 

навчальних корпусів щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення для виконання вимог конвенції про права осіб з 

інвалідністю від 06.03.2010 р., ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивність будівель та 

споруд. Для осіб з інвалідністю у східній стороні морфкорпусу побудований 

пандус, є кнопка виклику вахтера для відчинення дверей та супроводу, 

організована допомога від волонтерів студентського самоврядування. У бібліотеці 

встановлено підйомник, між поверхами є пасажирський ліфт, задля доступності 

до приміщень корпусу. Обладнані пандусами вхід будівлі морфологічного 

корпусу, навчального корпусу № 2 по вул. Стуса та гуртожитку № 4. Є 

переобладнаний санвузол для осіб з інвалідністю морфологічному корпусі. Для 

осіб з особливими потребами забезпечено доступ в укриття. 

 

2.4.Академічна доброчесність 

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності 

регламентовані «Статутом ВНМУ ім. М.І.Пирогова», «Положенням про систему 

забезпечення якості вищої освіти у ВНМУ», «Положенням про інтелектуальну 

власність учасників освітнього процесу Вінницького національного медичного 

університету та відповідальність за академічний плагіат», «Кодексом академічної 

доброчесності та корпоративної етики». На веб-сайті університету створено у 

розділі «Наукова робота» окрему закладку «Академічна доброчесність». 

З метою протидії порушенням академічної доброчесності у ВНМУ ім. М.І. Пи-

рогова запроваджено системний підхід, що базується на нормативно-правових про-

цедурах та інституційних засадах. Створені і функціонують експертна комісія та 

координаційна комісія у сфері інтелектуальної власності та академічного плагіату. 

Усі публікації співробітників кафедр і здобувачів в обов’язковому порядку 

проходять перевірку програмою StrikePlagiarism.com на предмет наявності плагіату 

(самоплагіату) у наукових працях. Доступ до програми є вільним для викладачів і 

здобувачів освіти. Результати перевірки наукових праць на плагіат обговорюються 

на засіданнях кафедри і затверджуються відповідними протоколами, витяг з яких 

подається в експертну комісію, яка надає експертний висновок. Спірні питання, які 

виникають в учасників освітнього процесу, вирішуються координаційною комісією 

у сфері інтелектуальної власності та академічного плагіату ВНМУ ім. М.І.Пирогова. 



11 

 

До популяризації академічної доброчесності залучені всі учасники освітнього 

процесу. На засіданнях вчених рад обговорюються питання академічної 

доброчесності. Студентське самоврядування та студентське наукове товариство 

популяризують принципи академічної доброчесності через поширення інформації 

про відповідні заходи (вебінари, лекції), демонструють власне знання та 

дотримання кодексу академічної доброчесності, проводять перевірку на плагіат 

студентських робіт, роз’яснюють поширені питання щодо можливих порушень.  

Впродовж року за графіком проходили безкоштовні вебінари українською та 

англійською мовами про роботу у Scopus, ScienceDirect, Mendeley від компанії 

Elsevier та серії безкоштовних вебінарів компанії Clarivate про актуальні питання ро-

боти з повнотекстовою платформою ScienceDirect та наукометричною базою Scopus.  

Науковою бібліотекою постійно проводилась науково-бібліографічна робота 

щодо координації питань наукометрії: надання дистанційного доступу до 

наукометричних баз; об’єднання профілів науковців університету в базі Scopus, 

що афілійовані до ВНМУ ім. М.І.Пирогова; оформлення бібліографічних довідок 

для науковців університету про їх публікації в міжнародних наукометричних 

базах даних; консультативна допомога при реєстрації науковців університету в 

базі Google Scholar, Scopus, Publons; відновлення власного профілю, додавання 

загублених та редакція існуючих статей. Проводилися: моніторинг статей, 

включених до профілю університету в базі WoS і Scopus; пошук і зведення 

інформації про науковців ВНМУ ім. М.І.Пирогова, які мають індекси цитування в 

базі Web of Science; редагуванні профілів та допомога з визначенням особистого 

ID-коду та H-індексу в наукометричних базах Scopus та Web of Science; 

редагування та надання до порталу «Бібліометрика української науки» списків 

науковців ВНМУ ім. М.І.Пирогова, які створили профілі в Google Scholar.  

Наукова бібліотека у співпраці з науковим відділом університету проводять 

підготовку документів до захисту дисертацій аспірантами університету: ця робота 

передбачає підготовку та перевірку бібліографічної інформації для  розміщення у 

інформаційній системі НАЗЯВО – NAQA.Svr (внесення інформації про разові 

ради). Введено до інформаційної системи НАЗЯВО інформацію про 17 захистів.  

Бібліотекарі університету надавали консультації з питань академічної 

доброчесності, академічного письма, використання антиплагіатних програм, 

оформлення цитувань, списків використаних інформаційних джерел за вітчизняними 

та міжнародними стандартами. Здійснювали перевірку праць науковців на плагіат.  

І викладачі, і здобувачі зацікавлені у вивченні, дотриманні норм та 

популяризації академічної доброчесності. 

 

2.5. Наукова бібліотека Університету в освітньому процесі 

Діяльність Наукової бібліотеки у 2022 р. була спрямована на реалізацію 

потреб користувачів, поєднуючи традиційні форми роботи з використанням 

онлайн-послуг. Пріоритети діяльності полягали в забезпеченні доступу 

користувачів до науково-освітніх ресурсів, використання сучасної системи 

відкритого доступу до світових наукових ресурсів, збереженні та популяризації 

історичної спадщини університету, організації соціокультурної роботи із 

студентською молоддю, підтримання статусу методичного центру в співпраці 

бібліотек ЗВО м. Вінниці та України.  
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До послуг всіх категорій читачів функціонує 5 читальних залів на 420 місць, 

зокрема, коворкінг-центр, зал електронної інформації на 30 автоматизованих 

робочих місць, 2 кімнати для індивідуальної роботи та 4 абонементи: наукової, 

навчальної, іноземної, художньої літератури. Загальна площа приміщення 

бібліотеки – 3383 кв. м.    

Науково-освітній процес університету забезпечувався книжковими, 

періодичними та електронними виданнями, базами даних власної генерації, 

використовувалися електронні архіви освітніх і наукових матеріалів та система 

відкритого доступу до світових наукових ресурсів. Протягом 2022 р. наукова 

бібліотека обслужила 9825 читачів. Із них 86% (8418) здобувачів, 8,2% (808) 

викладачів, 0,8% (81) молодих науковців, 1% (106) інтернів та ін.  

У 2022 р. було продовжено доступ до ресурсів Web of Science, Scopus та  

ScienceDirect, а також надано: доступ до платформи EBSCO для лікарів, студен-

тів-медиків та працівників сфери охорони здоров’я; доступ до медичних ресурсів 

та 83-х наукових медичних журналів видавництва Elsevier; доступ до онлайн-

видання British Medical Journal – інструмент підтримки прийняття клінічних 

рішень BMJ Best Practice та освітній ресурс та навчальний ресурс BMJ Learning;  

доступ до Електронних ресурсів видавництва McGraw-Hill; доступ до повно текс-

тових електронних ресурсів на платформі Research4Life; доступ до всіх навчаль-

них онлайн-матеріалів коледжу The Royal College of Surgeons of Edinburgh. 

Загальний фонд бібліотеки на 01.01.2023 р. становить 579 849 прим. видань з 

різних галузей знань. Література медичної тематики складає 478 835 прим. (понад 

82,6% від загального фонду). Із них: наукових видань 217 953 прим. (37,5%) та на-

вчальних 193 845 прим. (33,5%). Фонд періодичних видань – 108 424 (19%) прим. 

У 2022 р. році від різних осіб і організацій до бібліотеки надійшло 

1854 прим., із них: 1281 пр. (69%) – україномовних видань, 493 пр. (27%) – 

англомовних видань. Було передплачено 106 назв періодичних видань на суму 

49 897,66 грн. Закупівля книг не проводилася згідно зі змінами Постанови № 590 

в умовах воєнного стану.         

Забезпеченість навчальною літературою одного студента становить у 

середньому 23 прим., а забезпеченість науковою літературою науковця – 245 

прим. Такий стан забезпеченості користувачів різноманітними документами 

сприяє навчальному процесу, науково-дослідній діяльності, підвищенню 

професійного, загальноосвітнього та культурного рівня, самостійній роботі 

студентства та науковців. 

Електронний каталог складається з 8 баз даних загальною кількістю 441 479 

записів, частково із повнотекстовими документами. В електронний каталог введений 

весь активний фонд. База даних журнальних статей має глибину пошуку 25 років (до 

1997 року) і налічує 315 444 записи. На сайті бібліотеки надається онлайн-доступ 

до електронного каталогу.  

Продовжили роботу щодо підтримки Інституційного репозиторію. Прово-

дили редагування матеріалів і колекцій. Фонд містить 5366 документів, що на 261 

од. більше попереднього року.  

Наукова бібліотека впродовж року відстежувала інформацію про місце 

університету і наукометричні показники цитування в офіційних міжнародних і 

національних рейтингах.    
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Протягом 2022 року працівники бібліотеки підготували 7 видань, 5 інфор-

маційних листків, 10 статей. Взяли участь у роботі 1 міжнародної (Польща), 5 

всеукраїнських онлайн-конференцій, 4 семінарах, 6 вебінарах, 2 дистанційних 

курсах. Підготовлено 6 доповідей. Бібліотека була організатором 3 методичних 

заходів для бібліотек ЗВО м. Вінниці. Для фахівців бібліотечної галузі на курсах 

підвищення кваліфікації Вінницького факультету Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв прочитали 11 лекцій. У 2022 р. до 

методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці, яке очолює Наукова 

бібліотека ВНМУ ім. М.І.Пирогова, приєдналися медичні фахові коледжі 

м. Вінниці та Вінницької області.  

Бібліотека має 81 ПК і 14 принтерів, 4 сканери, які сприяють впровадженню 

процесів комп’ютеризації в її діяльність.  

За ліцензійними умовами підготовка здобувачі вищої освіти університету 

забезпечена в повному обсязі підручниками і навчально-методичними матеріалами. 

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

створені належні умови для навчальної та наукової роботи користувачів, для 

підвищення наукометричних рейтингів університету і науковців та їх 

публікаційної активності. 

 

3. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 

 

3.1. Контингент здобувачів освіти 

Станом на 01.01.2023 року в університеті навчається 6454 здобувачі вищої 

освіти другого освітнього рівня, у т. ч. 2094 – іноземних громадян, з них 5971 

здобувач денної та 483 заочної форм навчання.  

На третьому рівні вищої освіти здобувають освіту ступеня доктора філософії 

239 осіб, у т.ч. іноземних громадян – 15 осіб та 72 особи – викладачі, прикріплені 

до аспірантури; у клінічній ординатурі проходили навчання 31 іноземний 

громадянин, вступу до клінічної  ординатури у звітному році не було. На кінець 

2022 р. чисельність аспірантів та здобувачів поза аспірантурою становила 183 

особи, підвищення кваліфікації проходили 15 клінічних ординаторів. Контингент 

здобувачів на післядипломному рівні (інтернатура) – 2066 осіб. 

2022 року здійснено випуск 1167 спеціалістів та магістрів (бюджет/контракт): 
 

Спеціальність 
Освітній 

рівень 

Бюджет/

контракт 

Всього, 

вітчизняні 

Іноземні 

громадяни 
ВСЬОГО 

лікувальна справа спеціаліст 0/2 2 8 10 

медицина магістр  420/242 662 157 819 

медична та психоло-

гічна реабілітація 
магістр 3/2 5  5 

стоматологія магістр 9/99 108 24 132 

фармація, промислова 

фармація 

магістр 

денна 
0/29 29 11 40 

фармація, промислова 

фармація 

магістр 

заочна 
0/108 108  108 
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фармація 
магістр 

заочна 
0/53 53  53 

ВСЬОГО  432/535 967 200 1167 

 

Отже, дипломи спеціаліста отримали: 2 випускники  – громадяни України та 

8 випускників – іноземних громадян; дипломи магістра отримали: 965 

випускників  – громадян України та 192 випускники – іноземні громадяни. 

 

3.2. Організація вступної кампанії 

Формування якісного складу контингенту студентів є одним із головних 

питань діяльності університету. Для організації вступної кампанії 2022 року у 

Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова була 

створена Приймальна комісія (наказ № 135 від 30.12.2021 р.), що працювала на 

засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства 

України, зокрема Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 

року № 392 (зі змінами, внесеними  наказом Міністерства освіти і науки України 

від 02 травня 2022року № 400) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

03 травня 2022 року за № 487/37823, із змінами і доповненнями, 

внесеними  наказом Міністерства  освіти і науки України від 29 червня 2022 року 

№ 598 «Про затвердження Змін до Порядку прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в 2022 році» (враховуючи зміни, внесені наказом МОН України від 2 

липня 2022 року № 608, що зареєстровані у Міністерстві юстиції України 02 

липня 2022 року № 727/38063), Положенням про приймальну комісію, Правилами 

прийому ВНМУ ім. М.І. Пирогова та Статуту ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Наказом 

ректора університету № 135 від 30.12.2021 року було затверджено склад 

приймальної комісії, та наказом ректора університету № 271 від 13.05.2022 року 

(про внесення змін до наказу №136 від 28.02.2022 р.) затверджено склад 

відбіркових, екзаменаційних, апеляційних комісій.   

Приймальна комісія ВНМУ ім. М.І. Пирогова забезпечувала інформування 

вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу, проводячи 

організаційні заходи «Дні відкритих дверей» в офлайн та онлайн форматах, а 

також  у формі телефонних консультацій, електронної пошти та під час 

особистого прийому громадян членами приймальної комісії. Приймальна комісія 

своєчасно розробляла та оприлюднювала рекламну продукцію щодо особливостей 

вступної кампанії 2022 року в засобах масової інформації, своєчасно оновлювала 

інформаційні матеріали на дошці оголошень та вебсторінці університету.  

Відповідно до рекомендацій МОН України з 01 липня 2022 року розпочав 

свою роботу центр надання допомоги вступникам, створений Приймальною 

комісією ВНМУ ім. М.І. Пирогова, де здійснювалась реєстрація електронних 

кабінетів вступників, які зверталися по допомогу. Активна вступна кампанія 

розпочалась з 29 липня – стартувала подача електронних заяв. До 23 серпня 

тривала подача заяв від вступників, кількість яких була 5256 на всі спеціальності. 

По кількості електронних заяв ВНМУ ім. М.І. Пирогова був на 2 місці серед усіх 

медичних ЗВО України.  

https://ips.ligazakon.net/document/view/re37824?ed=2022_05_02&an=12
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37824?ed=2022_05_02&an=12
https://ips.ligazakon.net/document/view/re38063?ed=2022_07_02&an=11
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Основні показники вступної кампанії - досить високі порівняно з минулими 

роками. В 2022 році до нас вступили 1087 студентів на 1 і 2 курси денної і заочної 

форми навчання. Звісно значно гірша ситуація зі вступом в цьому році  іноземних 

громадян, так як через війну Росії з Україною,  бажаючі навчатися в нашому вузі 

не змогли приїхати. Зважаючи на це, було зроблено перерозподіл місць 

ліцензійного обсягу і виділено більшу кількість місць для набору на навчання 

громадян України.   

Приймальна комісія  ВНМУ ім. М.І. Пирогова організувала роботу всіх своїх 

підрозділів з дотриманням необхідних заходів безпеки при виникненні загрози  

при оголошенні сигналів повітряної тривоги, а також усіх протиепідемічних 

заходів у період адаптивного карантину, внаслідок поширення у світі та на 

території України коронавірусної  хвороби.  

Згідно з Порядком прийому до закладів вищої освіти України в 2022 році,  з 

11 липня 2022 року Приймальна комісія розпочала прийом заяв та документів від 

вступників, місце проживання яких зареєстровано на особливо небезпечній 

території, що приймали участь у конкурсі за квотою-2 та мали право вступати на 

основі індивідуальної усної співбесіди.  

Індивідуальні усні співбесіди проводились в кілька потоків, відповідно до 

строків вказаних в Порядку прийому до ЗВО України в 2022 році та Правилах 

прийому до ВНМУ ім. М.І. Пирогова.  

З 29 липня по 23 серпня 2022 року Приймальна комісія організовувала 

прийом заяв та документів, своєчасно приймала рішення щодо допуску до участі 

у конкурсі та зарахування вступників, в установленому порядку співпрацювала з 

ЄДЕБО, координувала діяльність усіх підрозділів щодо підготовки та проведення 

конкурсного відбору. ВНМУ ім. М.І. Пирогова своєчасно надавав до МОН 

України інформацію про перебіг вступної кампанії та вносив оперативні дані до 

системи ЄДЕБО. 

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснювався за 

результатами вступних випробувань:  

- для вступу на навчання на 1 курс для здобуття ступеня магістра медичного, 

фармацевтичного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти – у 

формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного 

оцінювання, індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту для іноземців та 

розгляду мотиваційних листів; 

- для вступу на навчання на 2 курс для здобуття ступеня магістра медичного, 

фармацевтичного спрямувань на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста - у формі національного мультипредметного тесту або 

зовнішнього незалежного оцінювання,  індивідуальної усної співбесіди та 

розгляду мотиваційних листів. 

У 2022 році у ВНМУ ім. М.І. Пирогова здійснювався прийом вступників на 

відкриті конкурсні пропозиції за спеціальностями: 221 «Стоматологія», 222 

«Медицина», 228 «Педіатрія»,  225 «Медична психологія», 226 «Фармація, 

промислова фармація»  (денна та заочна форми) у терміни, що відповідали 

Порядку та Правилам прийому у 2022 році. 

У 2022 році ВНМУ ім. М.І. Пирогова було узгоджено з МОЗ України 

пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення на підготовку 
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фахівців ступеня магістра медичного, фармацевтичного спрямування на основі 

повної загальної середньої освіти та розподілено між спеціальностями так:  

 

План прийому на місця державного замовлення  

у ВНМУ ім. М.І. Пирогова 

Шифр та назва спеціальності 
Максимальний 

обсяг прийому 

Прийом 

за квотою 1 

Прийом 

за квотою 2 

221 Стоматологія 5 1 1 

222 Медицина 370 37 37 

225 Медична психологія 15 2 2 

226 Фармація, промислова    

      фармація 
5 1 1 

228 Педіатрія 25 3 3 

Всього: 420 44 44 

 

На засіданнях Приймальної комісії регулярно заслуховувались питання щодо 

відповідності наданих вступниками документів чинному законодавству України, 

допуску їх до участі у конкурсі та надання окремим вступникам права на особливі 

умови зарахування. Рейтингові списки, з урахуванням результатів перевірки, 

оприлюднювались на інформаційних стендах Приймальної комісії та на офіційній 

web-сторінці університету.  

Приймальна комісія ВНМУ ім. М.І. Пирогова приділяла особливу увагу 

зарахуванню вступників із числа квотних категорій, загалом вступили 45 

студентів за квотою-1, квотою-2.  

До приймальної комісії було подано документи вступників, які не змогли 

вчасно виїхати з окупованих територій або особливо-небезпечних територій та  

мали право на особливі умови вступу в межах квоти-2 у формі індивідуальної 

усної співбесіди у дистанційному форматі, а також  були проведені індивідуальні 

усні співбесіди в очному форматі для вступників, які мали право на особливі 

умови вступу в межах квоти-1.  

За результатами широкого конкурсу, системою ЄДЕБО було сформовано 

списки рекомендованих до зарахування на місця державного замовленням до 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Відповідно до цих списків план державного замовлення 

було виконано на 100%. 

У встановлений термін вступники, включені до списків рекомендованих до 

зарахування на місця державного замовлення, мали надати до приймальної комісії 

оригінали документів про освіту, на підставі яких вони брали участь у конкурсі. У 

2022 році вступники, які знаходились за межами України і не могли особисто 

надати оригінали документів до приймальної комісії, мали право надсилати 

документи електронною поштою з накладеним на файли КЕП вступника.    

За результатами корекції списків рекомендованих до зарахування ЄДЕБО, 

відповідно до наданих оригіналів документів, остаточне право на зарахування 

було надано 383 вступникам, що становить 91% від максимального обсягу 

кількості державних місць. Зокрема, результати зарахування до ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова за окремими спеціальностями виглядають так:  
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 за спеціальністю «Медицина» зараховано 340 осіб (92%);  

  за спеціальністю «Педіатрія» зараховано 21 особу (84%);  

 за спеціальністю «Стоматологія» зараховано 5 осіб (100 %); 

 за спеціальністю «Медична психологія» зараховано 12 осіб (80 %) ; 

 за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» зараховано 5 осіб 

(100%). 

Відповідно до остаточних списків щодо зарахування встановилися такі 

прохідні бали за спеціальностями: 

Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця державного 

замовлення на 1 курс за спеціальністю «Медицина» за загальним конкурсом – 

165,300 бала. 

Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця державного замов-

лення за спеціальністю «Педіатрія» за загальним конкурсом – 162,150 бала. 

Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця державного замов-

лення за спеціальністю «Стоматологія» за загальним конкурсом – 196,800 бала. 

Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця державного 

замовлення за спеціальністю «Медична психологія» за загальним конкурсом – 

169,200 бала. 

Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця державного 

замовлення за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» за загальним 

конкурсом – 186,250 бала. 

До списків рекомендованих до зарахування було включено вступників, які 

мали право на спеціальні умови здобуття вищої освіти за державним 

замовленням, зокрема на вступ за квотою-1, квотою-2. Усього, вступників із числа 

квотних категорій, зокрема для вступу за квотою-1 було зараховано 11 осіб, за 

квотою-2 було зараховано 34 особи.  

За результатами виконання умов зарахування – подачі оригіналів документів 

про освіту – залишилось 45 вакантних місць державного замовлення. На вакантні 

місця за спеціальністю «Медицина» було переведено 7 осіб та  за спеціальністю 

«Стоматологія» 1 особу, які мали право на спеціальні умови на здобуття вищої 

освіти за державним замовленням. 

Наказ про зарахування студентами першого курсу денної форми навчання за 

державним замовленням з числа осіб, які були рекомендовані до зарахування та 

виконали умови зарахування було сформовано в Єдиній базі на підставі рішення 

Приймальної комісії.  

Згідно з вимогами Умов прийому до закладів вищої освіти України після 

зарахування на навчання на місця державного замовлення в ЄДЕБО було 

сформовано списки рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Таким чином, Приймальною 

комісією ВНМУ ім. М.І. Пирогова було дотримано усіх термінів відповідно до 

вимог Порядку прийому до ЗВО України у 2022 році. 

Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальністю «Медицина» – 117,100 бала. 

Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальністю «Педіатрія» – 135,850 бала. 
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Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальністю «Медична психологія» – 

131,750 бала. 

Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальністю «Стоматологія» – 147,750 

бала. 

Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальністю «Фармація, промислова 

фармація» (денна форма навчання) – 131,350 бала. 

 Прохідний бал для вступників, які зараховані на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальністю «Фармація, промислова 

фармація» (заочна форма навчання) – 113,000 бала. 

Отже, у ході вступної кампанії 2022 року до ВНМУ ім. М.І. Пирогова 

зараховано по спеціальностях: 

 

Спеціальності 
За державним 

замовленням 

За кошти фізичних 

та юридичних осіб 
Всього: 

Медицина 340 342 682 

Педіатрія 21 12 33 

Стоматологія 5   141 146 

Медична психологія 12 35 47 

Фармація, промислова 

фармація 

денна заочна денна заочна денна заочна 

5 - 43 131 48 131 

ВСЬОГО: 383 704 1087 

 

Загалом, вступна кампанія 2022 року пройшла успішно, із дотриманням 

законодавства України в режимі відкритості та прозорості роботи Приймальної 

комісії. У рамках вступної кампанії 2022 року університет став одним із 

найпопулярніших медичних навчальних закладів серед абітурієнтів, що свідчить 

про ефективно обрану стратегію орієнтації на європейські стандарти освітньої 

підготовки, конкурентоспроможний статус фахівців-випускників, що можливо 

завдяки високому професіоналізму та науковому авторитету викладачів ВНМУ 

ім. М.І. Пирогова.  

 

3.3. Переведення на навчання – за кошти державного бюджету 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1224 «Про 

затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням 

окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані 

до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, 

що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб» від 28 жовтня 

2022 року, листа Директорату медичних кадрів освіти і науки МОЗ України 

«Про організацію переведення здобувачів» № 22-04/2789712-22 від 25.11.2022 

р. та Положення «Про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній 

основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, 

відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб, на 
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навчання за кошти державного бюджету у Вінницькому національному 

медичному університеті ім. М.І.Пирогова» (затвердженого рішенням вченої 

ради університету 02.09.2022 р.) 47 здобувачів вищої освіти серед внутрішньо 

переміщених осіб, дітей – учасників бойових дій та дітей із сімей загиблих 

учасників бойових дій було переведено на навчання за кошти державного 

бюджету. Щомісячно деканати університету проводять збір інформації щодо 

пільгових категорій здобувачів.  

 

4. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

 

Відповідно до Наказу МОЗ України № 1254 від 22.06.2021 р. «Про затверд-

ження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціа-

лізацію» зі змінами відповідно до наказу № 493 від 16.03.2022 р. випускники 2022 

року були зараховані до інтернатури. Зокрема, на перший рік навчання 

зараховано: 301/722 (бюджет/контракт) – 1023 здобувачі. Продовжили навчання в 

інтернатурі на другому році навчання: 319/413 (бюджет/контракт) – 732 особи; на 

третьому: 30/81 (бюджет/контракт) – 111 осіб. 

З метою працевлаштування випускників враховували також наявні вакантні 

посади, подані Департаментами охорони здоров’я, на які можливе працевлашту-

вання. На сайті Університету, у розділі «Факультети – оголошення», розміщую-

ться об’яви про наявні вакантні місця. За безпосередньої участі представників 

студентського самоврядування формується рейтинг випускників і на засіданнях 

комісії по працевлаштуванню майбутні випускники обирали: чи працевлашто-

вуватись самостійно чи обрати місце працевлаштування за рейтингом серед 

запропонованих. З 432 випускників, що навчались за державним замовленням, 

підтверджено працевлаштування 420 осіб (97%). 

Окрім того, на кафедрі медицини катастроф та військової медицини 

організовано навчання офіцерів запасу. Впродовж 2022 року 323 студенти 

вивчали загальновійськові дисципліни, тактику, організацію медичної допомоги 

на догоспітальному етапі, медичне забезпечення військ, а також токсикологію, 

радіологію та медичний захист. Після дворічного курсу здобувачі проходять 

навчальний збір, де вони відпрацьовують практичні навички, складають 

державний іспит та Військову присягу на вірність українському народу.  

2022 року 110 випускників, які пройшли навчальний збір на базі університету 

та у військових частинах, отримали військове звання «молодший лейтенант 

запасу», 19 з них вступили до Української військово-медичної академії для 

здобуття військової оперативно-тактичної освіти. А також випускники кафедри 

медицини катастроф та військової медицини після проходження інтернатури 

можуть призиватися у лави Збройних сил України на посади офіцерського складу 

відповідно до набутого фаху.  

Університет щороку вивчає попит на медичні спеціальності на ринку праці, 

постійно підтримує зв’язок з стейкхолдерами: випускники працевлаштовуються 

за фахом, продовжують навчання в інтернатурі та аспірантурі, у військовій 

медичній академії, а також продовжують навчання у закордонних закладах освіти. 
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5. ВОЛОНТЕРСЬКА ТА БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Колектив ВНМУ ім. М.І.Пирогова впродовж 2022 року брав участь у 

різних волонтерських та благодійних заходах. Повідомлення про заходи 

розміщувалася на сайті університету, дошках оголошень, соціальних мережах 

та ін. Інформація про участь у цих заходах заслуховувалася на Вченій раді 

університету в рамках звітування студентського самоврядування та 

профспілкових організацій.  

Особливу увагу впродовж цього року здобувачі вищої освіти та працівники 

університету приділяли допомозі в госпіталізації та догляді за пораненими , а 

також збиранні речей для військових, які проходять лікування у Вінницькому 

військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону та інших 

лікувальних закладах м. Вінниці.  

Студентське самоврядування та профком студентів разом із 

волонтерською організацією «Медіна» організували збір банок для 

приготування харчів на потреби ЗСУ (зібрали майже 500 банок різного 

розміру).  

Неодноразово організовувались «Культ-ярмарки», для яких студенти на 

продаж виготовляли власні речі, продукти та збирали кошти на ЗСУ. Зокрема, у  

рамках проєкту «День фармацевтів» студенти на ярмарку збирали кошти на 

підтримку ЗСУ.  

У рамках проєкту «Прапор» були організовані благодійні донати за підпис 

на українському прапорі. Всі кошти разом із підписаним прапором передано на 

передову.  

Студентський проєкт «Благодійна фотосесія» допоміг зібрати частину 

коштів на автомобіль для ЗСУ.  

У рамках проєкту «Модерн халат» було розписано медичний халат, як лот 

для аукціону на підтримку ЗСУ, – кошти передано на передову.  

В акції «Сміливі відновлювати» взяли участь понад 40 студентів 

університету, які їздили у Київську область задля допомоги у розбиранні 

завалів після руйнувань внаслідок російської агресії.  

Для участі в акції «Військова пошта» студенти організували пошиття 

ангелочків для воїнів ЗСУ: було виготовлено понад 450 ангелочків, частину з 

яких волонтери вже передали на передову.  

Профком студентів спільно з магазином медичного одягу «InWhite», а та-

кож United24 організував серед студентів розіграш худі за донат на генератори 

для лікарень, де оперують військових та діток через російську агресію.  

Студенти, викладачі та співробітники університету протягом року здавали 

кров для поранених у Вінницькій обласній станції переливання крові.  

У рамках акції «Теплі долоньки» студенти відвідували із солодощами 

Прибузьку школу-інтернат. Студенти університету постійно організовують 

благодійні акції «Здійсни дитячу мрію», «Подаруй дитині радість» та «Від 

серця до серця» для дітей-сиріт.  
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6. РОЗВИТОК І МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ТА ФОРМ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ, СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ ТА 

ВІДПОВІДНОЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ. 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
 

З метою формування знань і навичок з фізичної культури, забезпечення 

повноцінного фізичного розвитку студентів, фізичного, духовного та психічного 

загартування велику роботу проводить кафедра фізичного виховання та ЛФК 

через спортивні секції та спортивно-масові заходи. І хоч цього року багато 

масових заходів було скасовано, все ж студенти та викладачі ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова були активними учасниками спортивних секцій та спортивних заходів 

як всеукраїнського, так і міжнародного рівня. Впродовж року працювали 

спортивні секції з 12 видів спорту, де займалися 186 студентів I-VI курсів.  

Викладачі кафедри фізичного виховання та ЛФК разом зі студентами 

провели та взяли участь у таких спортивних заходах: змагання за програмою 

XVIIІ літньої Універсіади Вінниччини серед закладів вищої освіти у 2022-2023 н. 

р. (настільний теніс, волейбол (жін.), волейбол (чол.), кульова стрільба); Кубок 

Вінницької області серед студентських команд з міні-футболу.  

24 вересня 2022 р. відбувся турнір з шашок та шахів (з нагоди Дня шашок) 

серед студентів університету. У заході взяли участь 32 студенти І-ІV курсів. 

Проєкт запропонував спортсмен секції спортивного вдосконалення з шахів – 

Павло Півень спільно зі студентським парламентом. Під час турніру було 

організовано збір коштів на підтримку ЗСУ. 

Бресь Максим, студент VІ курсу, майстер спорту України брав участь у 

Чемпіонатах України з греко-римської боротьби серед дорослих до 23 років у м. 

Запоріжжя (13 місце) та у м. Черкаси (7 місце). 

Викладачі кафедри беруть участь у забезпеченні суддівства обласних 

спортивних змагань та чемпіонатів України.  

Команда ВНМУ ім. М.І.Пирогова «Добродій – Медуніверситет – ШВСМ» 

бере участь у чемпіонаті України з волейболу серед жінок Супер-ліги; брали участь 

у Міжнародному турнірі з волейболу Eastern Mediterranean University, який відбув-

ся на о. Кіпр. Також провели зустрічі, взяли участь у тренінгах та семінарах з парт-

нерами з Folkuniversitetet (м. Упсала, Швеція) в рамках проєктів Еразмус Спорт.  

Молодіжна волейбольна жіноча збірна України U21 виїхала 10 квітня на 

навчально-тренувальний збір в Австрію (м. Штайнбрун), де готувалися до відбіру 

на чемпіонат Європи (під керівництвом доцента кафедри фізичного виховання та 

ЛФК Якушевої Ю.І.). І вже 18-21 травня в Польщі виборили путівку до фінальної 

частини континентальної першості (чемпіонат Європи – 2022). Фінальний етап 

чемпіонату Європи пройшов з 12 по 17 липня в двох італійських містах – Черіньолі 

та Андрії, де команда виборола 5 місце на чемпіонаті Європи – 2022. Підготовка 

до фінального етапу чемпіонату Європи відбувалася на базі спортивного корпусу 

кафедри фізичного виховання та ЛФК ВНМУ ім. М.І.Пирогова.  

На базі кафедри під керівництвом профкому університету проведено тренінг 

з надання першої домедичної та психологічної допомоги. Викладачі кафедри 

закінчили курси тренінгу Товариства червоного хреста України з навчання 

надання першої допомоги населенню. 
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В університеті для потреб студентів та співробітників функціонують: зала 

важкої атлетики і тренажерна зала, стадіон і спортивні площадки.  

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ  

 

7.1.Рівень ефективності наукової, науково-технічної діяльності, в тому числі 

шляхом впровадження результатів наукових досліджень. Міжнародне 

наукове та науково-технічне співробітництво  

Головною метою проведення наукових досліджень у Вінницькому 

національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова 2022 року було наукове 

забезпечення процесів збереження та зміцнення здоров’я населення, розробка та 

наукове обґрунтування сучасних лікувально-діагностичних та лікувально-

профілактичних технологій, впровадження наукових ідей та напрацювань у різні 

форми діяльності закладу вищої медичної освіти. У зв’язку з цим пріоритетними 

напрямами проведення прикладних наукових досліджень в університеті 

визначені: охорона материнства і дитинства (профілактика захворюваності, 

інвалідності та смертності серед жінок і дітей, створення та впровадження нових 

методів діагностики, лікування і реабілітації, вивчення патогенетичних механізмів 

перинатальної патології, чинників ризику тощо); профілактика, діагностика, 

лікування та реабілітація захворювань внутрішніх органів (серцево-судинна 

патологія, патологія органів травлення і дихання, інфекційних захворювань, в т.ч. 

на COVID-19, сечостатевої системи, нервової та ендокринної систем, 

мультирезистентний туберкульоз та алергічні захворювання); покращення 

результатів хірургічного лікування пацієнтів із патологією органів шлунково-

кишкового тракту: розробка оптимальних методів з використанням 

мініінвазивних технологій, проведення експериментальних досліджень із 

вивчення механізмів виникнення гепатитів, вад розвитку, алкоголізму та 

впровадження нових методів лікування, апаратів і приладів. Особлива увага 

протягом звітного періоду приділялася фундаментальним науковим дослідженням 

згідно з основними напрямами: вивчення антропологічних, генетичних, 

фізіологічних та психологічних характеристик організму людей різного віку (від 

неонатального до похилого) з метою визначення маркерів мультифакторіальних 

захворювань; визначення закономірностей морфогенезу та патоморфозу 

захворювань різного походження з метою розроблення та удосконалення техно-

логій вторинної профілактики; розроблення наукових основ сучасних лікувально-

профілактичних технологій (експериментальний дизайн, створення експеримен-

тальних моделей, інформаційно-аналітичне узагальнення одержаних даних тощо).  

У проведенні наукових досліджень впродовж року брав участь увесь 

професорсько-викладацький склад університету. У 2022 р. відбулась зміна у 

законодавчій базі щодо атестації здобувачів ступеня доктора філософії. 

Постановою КМУ № 44 від 12.01.2022 затверджено Порядок присудження 

ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої 

ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора 

філософії, відповідно до якого встановлені вимоги до утворення разової 

спеціалізованої вченої ради закладом вищої освіти або науковою установою; рівня 
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наукової кваліфікації здобувача ступеня доктора філософії; процедури подання 

здобувачем дисертації до захисту; проведення захисту дисертації та присудження 

наукового ступеня; визначення підстави для скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії у разі 

порушення академічної доброчесності або встановленої законодавством проце-

дури захисту дисертації. Цим Порядком також врегульовано питання фінансового 

та організаційного забезпечення атестації здобувачів ступеня доктора філософії.   

Враховуючи умови воєнного часу та з метою захисту прав і законних 

інтересів здобувачів ступеня доктора філософії, 21 березня 2022 року Уряд 

ухвалив зміни до Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування 

рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії.  

У зв’язку із завершенням 2022 року освітньо-наукової програми підготовки 

аспірантів та на виконання Постанови КМУ від 06.03.2019 року № 167 «Про 

порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», в 

університеті створено 18 разових рад. 

Співробітниками університету та докторантами ВНМУ ім. М.І.Пирогова у 

звітний період захищено 32 дисертації: 2 докторських, 1 кандидатська та 29 

дисертацій ступеня доктора філософії.  

МОН України та ВНМУ ім. М.І.Пирогова затверджено 8 дисертацій: 1 – 

докторська, 1 – кандидатська та 6 дисертацій ступеня доктора філософії. З 12 

січня 2022 року право проводити захисти і присвоювати ступінь доктора 

філософії належить університету, за звітний період у ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

затверджено рішення про присвоєння  ступеня доктора філософії 29 особам. 

Відповідно до зазначених напрямів успішно функціонує ряд наукових 

підрозділів університету: науково-дослідний інститут реабілітації осіб з 

інвалідністю (навчально-науково-лікувальний комплекс); науково-дослідний 

центр; експериментально-біологічна клініка (віварій), наступні сертифіковані та 

атестовані лабораторії: науково-дослідна клініко-діагностична лабораторія; 

науково-дослідна лабораторія функціональної морфології та генетики розвитку; 

навчально-наукова клініко-діагностична лабораторія полімеразно-ланцюгової 

реакції; науково-дослідна лабораторія експериментальної нейрофізіології; 

клініко-діагностична гастроентерологічна лабораторія; бактеріологічна 

лабораторія; навчально-науково-дослідна лабораторія з доклінічної оцінки 

лікарських засобів та біологічно-активних речовин «Фармадар»; науково-дослідна 

лабораторія доклінічного вивчення фармакологічних речовин; навчально-наукова 

клініко-діагностична (патоморфологічна) лабораторія; навчально-науково-

дослідна лабораторія вивчення алергенних факторів довкілля; навчально-наукова 

лабораторія хімікофармакогностичних досліджень.  

Наукова робота університету 2022 року мала ряд успішних проєктів, частина 

досліджень проводились у межах європейських грантів, за участі міжнародних 

партнерів. Проєкт «Інновації в туберкульозі» (INNOVA4TB), одним із учасників 

якого є кафедра фтизіатрії ВНМУ ім. М.І.Пирогова, отримав грант у понад 

мільйон євро від Європейської Комісії. Проєкт присвячений діагностиці та 

клінічному менеджменту туберкульозу і реалізується у рамках програми «Марія 
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Складовська Кюрі» Horizon 2020 RISE (H2020-MSCA-RISE-2018). На кафедрі 

фармації реалізується проєкт COST: «Нові шляхи визначення патогенів та 

аероалергенів» (CA18226 ―New approaches in detection of pathogens and 

aeroallergens‖). Фінансування COST здійснюється, зокрема, і з бюджету 

європейського фонду Horizon 2020.  

У співпраці з Інститутом молекулярної біології і генетики Національна 

академія наук України проводяться дослідження в експерименті впливу 

стовбурових клітин на консолідацію переломів, на мозкову тканину і її функції 

після ішемічного інсульту, на здатність організму функціонувати в умовах 

введення субмаксимальних доз глюкокориткоїдів. 

 

7.2. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-технічних 

результатів. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової 

та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного 

бюджету 

Протягом року над виконанням докторських робіт працювали 16 здобувачів 

та над виконанням кандидатських дисертацій – 11 осіб, над виконанням 

дисертацій ступеня доктора філософії – 238 осіб. Забезпечено належний рівень 

наукової новизни виконаних досліджень: підготовлено та отримано 55 охоронних 

документів, з них патентів України на корисну модель – 15, патентів України на 

винахід – 4, свідоцтв про авторське право – 36.  

5 конкурсних наукових робіт із найбільш актуальних напрямів виконувались у 

2021 року в межах програм, що фінансуються МОЗ України в обсязі 1959,75 

тис.грн., у тому числі з програми фундаментальних досліджень – 358,45 тис.грн. і з 

програми прикладних досліджень – 1601,31 тис.грн. 

 

7.3. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки кадрів з вищою освітою  

Протягом звітного року науково-педагогічними працівниками видано 17 

монографій та 9 підручників, 55 навчальні посібники, 1544 наукових публікацій, у 

тому числі 80 – у високорейтингових (IF>1) зарубіжних журналах. У вітчизняних 

фахових виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, 

опубліковано 475 статі; видано 724 тези (з них – 190 за кордоном); підготовлено 4 

наукові збірники, 6 методичні рекомендації для практичної охорони здоров'я, 4 

інформаційних листи та 4 нововведення. 

В університеті видаються 5 наукових періодичних видань, а саме журнали: 

Вісник Вінницького національного медичного університету, Вісник морфології – 

фахові наукові видання України у галузі медичних та біологічних наук (категорії 

«Б»), Вiomedical and Biosocial Anthropology – видання в Європейському Співто-

варистві (з локалізацієію в Польщі і афілійоване до ВНМУ); Perioperative medicine – 

наукове рецензоване видання з міжнародною участю; PainMedicine/Медицина болю 

– наукове видання з міжнародною участю, індексується в міжнародних наукомет-

ричних базах Index Copernicus, General Impact Factor, Google Scholar, Journals Index.  

Наукові розробки і пропозиції до впровадження в нвчальний процес та 

співробітництва запропоновано співробітниками університету на міжнародному 
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медичному форумі: International Meeting on Simulation in Healthcare (IMSH) 2020 

(Міжнародна конференція по симуляційних технологіях в охороні здоров'я), Сан-

Дієго, США 18-22.01.2020. 

На базі університету 2022 року проведено 10 науково-практичних заходів 

(з’їзди, конгреси, симпозіуми, наукові конференції), 5 з них – включено до 

реєстру заходів МОЗ та НАМН України. За 2022 рік 63 науково-педагогічних 

працівники університету, а також 7 аспірантів були відряджені та пройшли 

стажування за кордоном відповідно до програм двостороннього та 

багатостороннього міжнародного обміну.  

В університеті постійно працює студентське наукове товариство у 48 

наукових гуртках, що функціонують у змішаному режимі з перевагою оф-лайн 

формату з безумовним дотриманням протиепідемічних заходів та Алгоритму дій 

під час надходження сигналу «Повітряна тривога». З кожним роком все більше 

гуртківців беруть участь у засіданнях гуртків, зокрема як доповідачі. 

Враховуючи воєнний стан в країні, проведення ХІХ Наукової конференції 

студентів на молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку – 

2022» було вирішено провести у вигляді публікації збірника матеріалів  

конференції, у якому, окрім вітчизняних студентів, опублікували результати 

своїх наукових досліджень студенти з закордонних ЗВО, зокрема Польщі. Наразі 

СНТ активно готується до організації проведення ХХ Наукової конференції 

студентів та молодих вчених «Перший кров в науку – 2023» в он-лайн форматі, 

яка відбудеться 21-22 квітня 2023 року. 

Студенти ВНМУ активно брали участь у міжнародних, всеукраїнських 

олімпіадах і конкурсах, що відбувалися у он-лайн форматі, зокрема 7 студентів 

нашого університету стали переможцями Конкурсу-2021/22 стипендіальної 

програми «Завтра.UA» фонду Віктора Пінчука та впродовж року 

отримуватимуть щомісячну стипендію та експертну підтримку для створення 

власних проєктів наукового та соціального спрямувань. 

Студентське наукове товариство активно займається веденням сайту СНТ, 

каналів СНТ медико-теоретичного та клініко-профілактичного напрямів у 

Telegram, де постійно публікуються оголошення про засідання наукових гуртків 

українською та англійською мовами, інформація про найближчі міжнародні, 

всеукраїнські та університетські наукові заходи, а також сторінок у соціальних 

мережах Instagram та Facebook. 

Впродовж 24-26 січня 2022 року за підтримки студентського наукового 

товариства було проведено серію лекцій на базі НДЕКЦ МВС України, де 

студенти мали змогу відвідати відділи: «Біологічна експертиза», «Експертиза 

матеріалів, речовин та виробів», «Криміналістичні види експертиз», «Інженерно-

технічні експертизи». Загалом у заході взяли участь 32 студенти університету. 

Впродовж листопада-грудня поточного року студентське наукове 

товариство спільно з Первинною Профспілковою організацією студентів 

провели 4-тижневий курс «Грант на стажування за кордоном: безкоштовно, 

поетапно, від досвідчених фахівців», у якому взяло участь 15 студентів 

університету. У ролі спікера курсу виступав Віталій Побережець – голова групи 

«Цифрові та мобільні технології в пульмонології» Європейського 
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респіраторного товариства та неодноразовий учасник закордонних стажувань. 

Впродовж курсу студенти опановували навички ділового листування 

англійською мовою, навчались правильно створювати CV та мотиваційні листи, 

а також працювати з платформами для пошуку міжнародних стажувань. Окрім 

цього, під час курсу студентів було ознайомлено з структурою медичної освіти у 

різних країнах, зокрема у порівнянні її з такою в Україні, розглянуто можливості 

участі українських студентів у міжнародних стажуваннях, здобутті PhD, 

навчання на інтернатурі та резидентурі, а також окреслено загальні вимоги для 

подання заявок на отримання гранту на безкоштовне навчання.  

4 грудня 2022 у прямому ефірі на сторінці СНТ у Instagram СНТ розіграло 

безкоштовну участь у «Школі Репродуктології» у МЦ «Клініка професора 

Стефана Хміля» серед студентів університету. Переможниця мала змогу взяти 

участь у екскурсії клінікою та відпрацювати практичні навички у оф-лайн 

форматі. Захід відбувався 10 грудня у м.Львів. 

Наукові школи університету представлені 12 напрямами:  

школа анатомів – проведена унікальна ребальзамація тіла М.І. Пирогова, 

розроблені нормативні закономірності соматичних та сомато-вісцеральних 

пропорцій організму людини в нормі; школа мікробіологів – розроблено ряд 

антимікробних лікарняних засобів; школа біохіміків за роботу: «Створення 

засобів і технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему» 7 осіб 

удостоєні Державної премії; школа фармакологів – спрямована на пошук 

фізіологічно-активних сполук серед продуктів хімічного синтезу, спроможних 

стати основою для створення нових лікарських засобів; терапевтична школа – 

зараз працюють 22 доктора наук і 82 кандидата наук, які беруть участь більш 

ніж у 100 клінічних дослідженнях; школа хірургії – отримано 28 патентів на 

винаходи – проводить наукові дослідження у галузі розробки нових способів 

хірургічної корекції, лікування ушкоджень органів черевної порожнини; школа 

педіатрії – підготовлено 4 доктори і 34 кандидати медичних наук за напрямком 

дитячої нефрології; недоношених дітей, створено центр орфанних захворювань; 

школа дитячої хірургії – досліджуються перебіг гнійно-запалювальних процесів 

у дітей, захворювання репродуктивних органів; запропоновані нові методи 

операції при крипторхізмі; отримано 27 патентів на винаходи; школа акушерів-

гінекологів – вивчає зв’язок акушерсько-гінекологічної патології з впливом 

факторів зовнішнього середовища і виробництва; медикаментозне переривання 

вагітності; видано 27 монографій; школа загальної гігієни і організації охорони 

здоров’я – випущено чотири підручники, розробляються соціально-медичні 

аспекти інвалідності в регіоні, проблеми новоутворень, серцево-судинних 

захворювань, етико-деонтологічні основи вдосконалення лікарів, обґрунтування 

заходів профілактики; анестезіологічна школа – працює 4 доктори медичних 

наук на базі створеної у 2018 році кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.  

Співробітниками структурного підрозділу науково-дослідний інститут 

реабілітації осіб з інвалідністю (навчально-науково-лікувальний комплекс 

університету) проводилась наукова робота в межах програми КПКВК 2301020 

держбюджетного фінансування МОЗ України.  
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8. ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ І КОРУПЦІЇ 

 

Принципи та процедури врегулювання конфліктних ситуацій відображені в 

Статуті Університету, Колективному договорі, Правилах внутрішнього трудового 

розпорядку студентів та працівників, Кодексі академічної доброчесності та 

корпоративної етики Університету, Положенні про розгляд звернень здобувачів 

вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Положенні про врегулювання 

конфліктних ситуацій. У ВНМУ ім. М.І. Пирогова розгляд скарг, звернень та 

вирішення конфліктних ситуацій здійснюється відповідними уповноваженими 

органами, структурними підрозділами або комісіями та посадовими особами 

Університету із залученням представників юридичної служби, студентського 

самоврядування в межах чинного законодавства України. На сайті університету 

розміщена «Скринька звернень». В Університеті призначена особа, відповідальна 

за врегулювання питань, пов’язаних з протидією дискримінації та корупції.  

Думки викладачів та студентів постійно вивчаються через онлайн-

анкетування (щодо фактів корупційних діянь та хабарництва, про умови навчання 

та проживання у гуртожитках, оцінювання діяльності адміністрації, щодо 

вибіркових дисциплін тощо) та обговорюються на засіданнях ректорату, 

студентського самоврядування, вчених рад університету, профільних методичних 

рад, що впливає на прийняття відповідних рішень. 

Здійснюється контроль за дотриманням працівниками університету 

Положення про порядок запобігання і врегулювання потенційного та реального 

конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 

ВНМУ ім. М.І.Пирогова розроблена Антикорупційна програма, відповідно до 

вимог чинного антикорупційного законодавства України, реалізацію якої 

здійснює відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції.  

Щороку розробляються та затверджуються Плани заходів, спрямовані на 

запобігання, протидію та виявлення корупції в університеті. Для повідомлення 

про факти порушень антикорупційного законодавства у діяльності університету 

створено «лінію довіри» за адресою: anticorrupt@vnmu.edu.ua, інформація про неї 

та про антикорупційні заходи знаходиться на офіційному сайті Університету. За 

звітний період конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, 

дискримінацією та корупцією, не було. 

Здобувачі вищої освіти поінформовані про порядок звернень у випадку 

виникнення випадків корупції, дискримінації, сексуальних домагань тощо. 

 

9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

Розпочата 24 лютого 2022 року війна Росії проти України суттєво вплинула 

на всі аспекти життєдіяльності держави в цілому та, зокрема, наклала свій 

відбиток на провадження освітнього процесу, вступну кампанію 2022 року та 

міжнародну діяльність університету. 

У перші дні повномасштабного вторгнення рф, Університет працював задля 

організації швидкої евакуації студентів та викладачів, протидії дезінформації, 

покращення ментального здоров’я учасників освітнього процесу, організації 

безперервної роботи усіх структурних підрозділів задля продовження надання 
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освітніх послуг. Впродовж 2022 року велась активна переписка з посольствами та 

консульськими відділами різних країн стосовно евакуації та безпеки студентів. В 

стислі терміни ВНМУ ім. М.І.Пирогова вдалось евакуювати близько 3000 

іноземних здобувачів. 

У 2022 році університет продовжив співпрацю 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 19 закордонними 

університетами.  

Наразі в університеті ведеться робота за 47 міжнародними програмами, у 

яких задіяно 20 співробітників кафедр. Впродовж 2022 року 10 співробітників 

взяли участь у 12 грантових програмах.  

Професор кафедри фармації Родінкова В.В. як запрошений лектор  виступила 

з лекцією: «Особливості молекулярної сенсибілізації та пилково-харчовий 

синдром у великій європейській популяції: рух до персоналізованої медицини» у 

Вільнюському  університеті. З огляду на обставини сьогодення, професорсько-ви-

кладацький склад ВНМУ більшість міжнародних стажувань, практичних тренінгів 

проходив у дистанційному он-лайн режимі. Зокрема, довгострокові та коротко-

строкові стажування, навчання, практичні тренінги, практики здійснили 63 

співробітники кафедр, 16 з яких – очно у закордонних медичних закладах та ЗВО.  

Майже 150 науковців університету взяли участь у 225 міжнародних наукових 

форумах та конференціях. Наразі 201 співробітник університету є дійсними 

членами 128 міжнародних товариств та асоціацій. 

У 2022 році розпочалася активна співпраця за вперше укладеним договором 

про співпрацю з Медичним факультетом Вюрцбурзького університету Юліуса 

Максиміліана в  напрямі навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та 

грантової роботи Університетів та взаємного обміну досвідом з метою 

поліпшення якості підготовки фахівців, закріплення теоретичних знань та їх 

практичного застосування. У рамках проєкту Ukraine MEDical SAtellite Teaching 

(UA-MEDSA) за фінансування Німецької служби академічних обмінів «Україна 

цифрова: Забезпечення академічної успішності під час кризи» (DAAD) впродовж 

осіннього семестру 2022/2023 н.р. майже 700 вітчизняних студентів 3-6 курсів 

пройшли онлайн-навчальні модулі за двома векторами: тренування навичок 

медичної комунікації, аналіз та обговорення конкретних клінічних випадків на 

Медичному факультеті Вюрцбурзького університету Юліуса Максиміліана. 

Наразі Німецька служба академічних обмінів DAAD  прийняла повторну заявку 

щодо онлайн навчання і схвалила можливість продовження проєкту UA-MEDSA 

на весняний семестр для вітчизняних ЗВО ВНМУ ім.М.І.Пирогова. 

У 2022 році підписано угоду про співпрацю з Литовським університетом 

наук про здоров’я в напрямі навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної 

та грантової роботи. У рамках програми мобільності Erasmus+ вітчизняна 

студентка 4 курсу Катерина Журба перебуває у Каунасі і проходить навчання у 

Литовському університеті наук про здоров’я.  

Задля підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників, розробки та організації програм академічної мобільності, стажувань і 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти, організації науково-практичних 
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конференцій, симпозіумів, семінарів,  організації спільних науково-дослідних та 

експериментальних лабораторій у 2022 році підписано договір про співпрацю з 

Університетом Яна Кохановського у місті Кельце (Республіка Польща).  

Тривають активні перемовини щодо підписання угоди про взаємовигідну 

співпрацю з медичним інститутом Ягеллонського університету у м. Краків 

(Республіка Польща). 

Впродовж 2022 року було підготовлено пакет документів щодо підписання 

Magna Charta Universitatum та членства у Європейській асоціації університетів. 

21 червня 2022 року Рада Асоціації Європейських Університетів (EUA) схвалила 

нашу заявку на членство в Асоціації Європейських Університетів та прийняла у 

Спілку ректорів закладів вищої освіти України як колективного повноправного 

члена. 

Впродовж 2022 року міжнародним відділом ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

продовжувалась робота по залученню на навчання до університету іноземних 

громадян та осіб без громадянства для здобуття вищої та післядипломної освіти, 

проводилась протокольно-організаційна підтримка заходів щодо міжнародного 

співробітництва університету, зокрема, організація візитів та прийомів 

іноземних делегацій та окремих іноземних громадян, підтримка та зміцнення 

зв’язків з посольствами іноземних держав в Україні, посольствами та 

консульськими відділами України за кордоном з питань роботи університету; 

підготовка документів, необхідних для виїзду співробітників університету за 

кордон у службові відрядження, підтримка зв’язків зі студентськими діаспорами 

ВНМУ ім. М.І.Пирогова.  

Міжнародним відділом університету продовжено співпрацю з освітніми 

агентами 20 організацій-посередників за чинними контрактами, які проводять 

популяризацію університету на офіційних веб-сайтах з метою залучення та 

розширення контингенту іноземних студентів ВНМУ ім. М.І.Пирогова. 

Попри повномасштабну російську агресію ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

продовжив навчання іноземних громадян за змішаною формою навчання та 

організував он-лайн вступну кампанію за новими вимогами. Для організації 

дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої 

освіти ВНМУ уклав 6 угод з партнерськими організаціями, резидентами країн 

походження вступників. Згідно з інструкціями УДЦМО, вступні випробування 

проводилися он-лайн на платформі Microsoft Teams із застосуванням Google-

forms. Оновлені вимоги до вступу, правила прийому, ліцензії та додатки до 

ліцензій, результати вступної кампанії, програми навчання, робочі навчальні 

плани, розклади занять та екзаменів, новини оприлюднюються на офіційному 

англомовному web-сайт міжнародного відділу університету. 

Станом на 1 січня 2023 року контингент здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня склав 2094 осіб з числа іноземних громадян із 49 країн 

світу та 25 здобувачів післядипломної освіти, включаючи 15 клінічних 

ординаторів та 10 аспірантів. У 2022 році на перший курс навчання у ВНМУ 

було зараховано 72 іноземних громадянина за ступенями, спеціальностями, 

освітніми програмами, формами навчання відповідно до ліцензії та 37 ЗВО 

поновлено на навчання в університеті на різних курсах та спеціальностях. Від 

початку війни близько 500 студентів-іноземців повернулись до України і 
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продовжують навчання в аудиторному режимі.  

Три аспіранти-іноземці захистили кваліфікаційні роботи на здобуття PhD 

ступеня за спеціальністю 222 Медицина.  

На початку лютого 2022 року університет відвідав Надзвичайний і 

Повноважний Посол Ісламської Республіки Пакистан в Україні пан Ноель 

Ізраель Хохар. Під час зустрічі з керівництвом університету обговорювалися 

питання поліпшення навчання студентів-іноземців та перспективи поглиблення 

співпраці у медичній, освітянській та наукових сферах. 

Найчисельнішою діаспорою ВНМУ ім. М.І.Пирогова залишається індійська 

діаспора, яка перебуваючи далеко від своєї батьківщини, намагаються 

підтримувати рідні традиції в Україні. У 2022 році вони відсвяткували одне з 

найбільших своїх свят –  День незалежності Республіки Індії. 

Впродовж 2022 року велось активне листування з міжнародними 

організаціями, медичними радами, посольствами та консульствами іноземних 

країн щодо підтвердження фактів навчання випускників ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова. Зокрема, у співпраці із ECFMG (Educational commission for foreign 

medical graduates) США, було підтверджено близько 100 документів випускників 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова за різні роки випусків. 

 

10. УМОВИ ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ.  

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ОСНАЩЕННЯ 

 

10.1. Гарантування безпеки в умовах воєнного стану 

У зв’язку з введенням воєнного стану внаслідок збройної агресії у системі 

цивільного захисту університету вжито ряд заходів. 

Змонтовано автоматичну систему державного оповіщення про повітряну 

тривогу. Для захисту працівників та учасників освітнього процесу створено 

найпростіші укриття, які дозволяють одночасно убезпечити до 3000 осіб. Усі 

укриття обладнано системою аварійного освітлення, забезпечено доступом до 

Інтернету, засобами пожежогасіння, аптечками для медичної допомоги, запасом 

питної та технічної води, засобами обігріву.  

На випадок повного відключення від мереж закуплено два бензо-генератори 

потужністю 7 кВт і за гуманітарною допомогою університет отримав три дизель-

генератори потужністю 5 кВт. Створено запас пального та мастила для 

генераторів. На базі укриттів в університеті створено два пункти незламності. 

 

10.2. Інформаційне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти. 

В університеті значна увага приділяється інноваційним технологіям 

навчання. Кафедри, лабораторії підрозділів університету оснащені необхідною 

сучасною науково-дослідною, лабораторно-діагностичною, комп’ютерною та 

проєкційною технікою. На 100 осіб, які навчаються в університеті, припадає 23 

комп’ютери. Функціонує інформаційний web-сервер університету. Центр нових 

інформаційних технологій університету, телестудія, друкарня обслуговуються 

досвідченими фахівцями, що адмініструють web-сторінку університету та 

надають фахову допомогу здобувачам вищої освіти та викладачам 

університету.  
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В університеті використовується тільки ліцензійне програмне забезпечення. 

Комп’ютерний парк університету нараховує 1678 комп’ютерів, 250 веб-камер, 

202 шт. – телевізійне та аудіо-обладнання, облаштовані 32 комп’ютерних класи з 

пакетами прикладних програм. Навчальні корпуси та навчальні аудиторії, 

включаючи ті, що розміщені у гуртожитках, забезпечені безкоштовним доступом 

до мережі Інтернет.  

Університет забезпечений апаратурою для проведення засідань вченої ради, 

науково-педагогічного колективу кафедр, інтерактивних конференцій та різних 

дистанційних заходів за участю міжнародних партнерів, провідних міжнародних 

морфологічних лабораторій тощо. 

ВНМУ ім. М.І.Пирогова має сертифікат на систему менеджменту якості № 

SIC.MS.008.ISO9001.2626 Бюро Міжнародної Сертифікації, який засвідчує, що 

система менеджменту якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-

професійними програмами (ОПП), освітньо-науковими програмами (ОНП), 

додипломна та післядипломна освіти відповідають вимогам міжнародного 

стандарту ISO 9001:2015. – університет контролює та підтримує всю необхідну 

інформацію в актуальному стані, що дає змогу прозоро надавати послуги, 

моніторити інформацію з дотриманням вимог чинного законодавства.  

2022 року в умовах воєнного стану закупівель навчального, наукового, 

лікувально-діагностичного та іншого обладнання не було. 

 

10.3. Матеріально-технічне забезпечення підготовки здобувачів освіти. 

Університет має на балансі 4 навчальних корпуси, загальна площа яких 

складає 37 854,6 м
2
, у тому числі: 

морфологічний корпус (вул. Пирогова, 56) – 15 755,7 м
2
;  

фармацевтичний корпус (вул. Пирогова, 56)  – 13 855,9 м
2
;  

лабораторний корпус (вул. Пирогова, 56)  – 1423,7 м
2
;  

другий навчальний корпус (вул. Стуса, 2/19) – 6819,3 м
2
.  

У навчальному процесі використовуються також: спортивний корпус 

загальною площею 2118,1 м
2
; віварій – 989,0 м

2
; університетська клініка – 

науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів (навчально-науково-лікуваль-

ний комплекс) (Хмельницьке шосе, 104) загальною площею – 3946,0 м
2
; 

університетська клініка (просп. Коцюбинського, 6, загальною площею – 3274,9 м
2
. 

Крім того, у власності університету є 6 студентських гуртожитків загальною 

площею  40940,3 кв.м , житлова площа складає 19243,7 м
2
, у навчальному процесі 

використовується – 2401,9 кв.м, зокрема: 

 гуртожиток № 1 (вул. Блока, 32) загальною площею – 5188,9 м
2
, у навчаль-

ному процесі використовуються аудиторно-лекційні приміщення площею 337,5 м
2
; 

житлова площа складає 3373,7 кв.м. розраховано на 667 місць;  

 гуртожиток № 3 (вул. Блока, 30) загальною площею – 5636,6 м
2
, у 

навчальному процесі використовується 293,8 м
2
; житлова площа складає 2729,7 

кв.м. розраховано на 540 місць; 

 гуртожиток № 4 (вул. Блока, 34) загальною площею – 6848,1 м
2
, у 

навчальному процесі використовується 484,9 м
2
; житлова площа складає 2731,8 

кв.м. розраховано на 497місць; 
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 гуртожиток № 5 (вул. Данила Галицького, 60) загальною площею – 7671,6 

м
2
, у навчальному процесі використовується 451,8 м

2
; житлова площа складає 

4252,2 кв.м. розраховано на 810 місць; 

 гуртожиток № 6 (вул. Данила Галицького, 58а) загальною площею – 

13046,5 м
2
, у навчальному процесі використовується 618,7 м

2
; житлова площа 

складає 5252,3 кв.м. розраховано на 801 місць; 

 гуртожиток ФПО (м. Хмельницький вул. Водопровідна, 8) загальною 

площею – 2548,6 м
2
, у навчальному процесі використовується 215,2 м

2
; житлова 

площа складає 904,0 кв.м. розраховано на 145 місць 

Загальна кількість місць у гуртожитках складає 3460, на одного студента 

денної форми навчання припадає 5,3 кв.м. на одного інтерна – 6,2.  

Клінічні кафедри, на яких організована підготовка лікарів, розташовані у 33 

закладах обласного, міського та іншого підпорядкування у містах Вінниці та 

Хмельницькому. Навчально-аудиторний фонд, який використовується клінічними 

кафедрами і розташований відповідно до двосторонніх угод на клінічних базах 

ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Крім того, навчальними базами Університету є 

ботанічний сад «Поділля», національний музей-садиба ім. М.І.Пирогова, 8 

фармпідприємств та 15 аптек, науково-дослідні ділянки.  

Протягом 2022 року в університеті відремонтовані навчальні приміщення, 

зокрема: 6444,0 кв. м навчального корпусу № 2 на загальну суму 4068,8 тис. грн.; 

2687,0 кв. м. аудиторії № 6 на загальну суму 997,2 тис. грн.; навчально-клінічний 

корпус 1434,0 кв. м на суму 443,6 тис. грн. У цілому на навчальні приміщення 

витрачено 5509,6 тис. грн.  

2022 року проводився ремонт гуртожитків університету на загальну суму 

4133,8 тис. грн.  

У цілому 2022 року університет витратив на ремонт та реконструкцію площ 

навчальних, господарських та наукових приміщень 9647,8 тис. грн.  

Адміністративно-господарською частиною проводиться постійний аналіз 

технічного стану та обстеження інженерних споруд, підготовки усіх приміщень 

до роботи протягом навчального року та особливо у зимовий період. Вживаються 

заходи щодо зменшення витрат на енерго- та теплоносії (утеплені вікна та двері). 

В університеті забезпечено цільове та економне використання усіх видів ресурсів. 

Матеріальні цінності закріплені за матеріально-відповідальними особами, з якими 

укладені договори про повну матеріальну відповідальність, проводиться щорічна 

інвентаризація матеріальних цінностей. 

 

11. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ  

  

Фінансово-господарська діяльність університету здійснюється відповідно до 

Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-17, Законів України «Про 

вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» зі 

змінами, Закону про Державний бюджет України на 2022 рік, постанов Кабінету 

Міністрів України. 

Обсяг надходжень коштів у 2022 році загального та спеціального фондів 

бюджету становить 741 044,8 тис. грн., у т. числі загальний фонд бюджету –     
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221 481,6 тис. грн., а спеціальний фонд – 519 563,2 тис. грн. Загальна сума 

надходжень, отриманих за спеціальним фондом проведення наукових/клінічних 

досліджень, які пройшли державну реєстрацію в установленому порядку 

становить 7000,4 тис. грн.. 

Кошти загального фонду бюджету (державне фінансування) витрачаються на 

заробітну плату, нарахування на фонд зарплати, виплату стипендій студентам, аспі-

рантам, магістрантам, що навчаються за державним замовленням, оплату харчування 

та проживання у гуртожитках студентів з числа дітей-сиріт, закупівлю м’якого 

інвентарю та одягу для студентів-сиріт, оплату комунальних послуг та  енергоносіїв.  

Недостатність фінансового забезпечення по загальному фонду по оплаті ко-

мунальних платежів та енергоносіїв  покривається за рахунок власних надходжень 

(спеціального фонду) бюджету. 

Кошти спеціального фонду бюджету використовуються на виплату 

заробітної плати, оплату більшої частини комунальних послуг та енергоносіїв, 

будівництво нового навчального корпусу, проведення ремонтних робіт 

гуртожитків та навчальних корпусів університету, придбання обладнання та інші 

господарські потреби, що не фінансуються з загального фонду. Закупівля товарів і 

послуг здійснюється відповідно до закону «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 

року № 922-19. Зокрема, впродовж 2022 року з коштів спецфонду на придбання 

меблів для навчального процесу витрачено 49 520 грн., на білизну, постільні речі 

(ковдри) – 43 500,00 грн., генератор – 62100,00 грн. 

Штатна чисельність на 01.01.2022 року за КПКВ 2301070 «Підготовка і 

підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних 

кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» затверджена в 

загальній кількості 2118 штатних одиниць, у тому числі 603,25 штатних одиниць 

(28%) утримуються за рахунок коштів загального фонду бюджету та 1514,5 

штатних одиниць (72%), виплата заробітної плати яким здійснюється за рахунок  

спеціального фонду бюджету. Штатна чисельність на 01.01.2022 року за КПКВ 

2301170 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експеримента-

льних та нових медичних технологій у клініках, науково-дослідних установах та 

вищих навчальних медичних закладах МОЗ України» затверджена у кількості 

411,5 штатних одиниць за рахунок загального фонду бюджету. Дотримується 

штатна дисципліна. Штатний розпис відповідає чинним вимогам за чисельністю 

та рівнем оплати праці, затверджується Міністерством охорони здоров’я України.  

Науково-педагогічним працівникам відповідно до Постанови КМУ від 

31.01.2001 № 78 виплачується надбавка за вислугу років та матеріальна допомога 

на оздоровлення, а медичним працівникам відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України № 1418 від 29 грудня 2009 року «Про затвердження Порядку 

виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам 

державних та комунальних закладів охорони здоров'я». 

Університет є споживачем послуг з теплопостачання, постачання гарячої води, 

холодного водопостачання та водовідведення, електропостачання та постачання 

природного газу. Розрахунки за спожиті комунальні послуги та електроенергію 

здійснюються згідно з чинними цінами та тарифами на підставі укладених договорів. 

Фізичні обсяги споживання визначаються за показниками приладів обліку. Загалом 

витрати на оплату комунальних послуг та оплату енергоносіїв склали 39 852,6 тис. грн. 
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Бухгалтерський облік в університеті комп’ютеризований і ведеться згідно з 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 

996-14 від 16.07.1999 р. Бухгалтерська, фінансова та податкова звітність надається 

Головному розпоряднику коштів та контролюючим органам згідно з вимогами 

чинного законодавства України. 

Належну увагу ректорат приділяє створенню належних умов праці і навчання 

більш ніж 12-тисячного колективу студентів, викладачів, співробітників, життя і 

діяльність яких пов’язані з університетом: забезпечується безперебійне тепло-газо-

електропостачання університетських споруд, корпусів і будівель, гарантуються 

безпечні умови навчання і праці, дотримуються санітарно-гігієнічні норми, вчасно 

здійснюються виплати зарплат, стипендій тощо). 

Фактів порушення фінансово-господарської діяльності та недотримання 

вимог і положень бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових 

актів – не виявлено. Налагоджена ефективна система внутрішнього контролю за 

фінансовою і господарською діяльністю. 

За останні три роки виявів корупційних діянь та інших зловживань у сфері 

фінансово-господарської діяльності в університеті не виявлено. 

 

12. ЩОРІЧНЕ ЗВІТУВАННЯ РЕКТОРА ПЕРЕД КОНФЕРЕНЦІЄЮ 

ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СВОЄЇ РОБОТИ 

Протягом звітного періоду ректор звітував на зборах трудового колективу за 

участю вченої ради з доповіддю «Підсумки діяльності Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова за 2021/22 навчальний рік та завдання 

колективу на 2022/23 навчальний рік», що відбулись 30.08.2022 р Звіт ректора за 

2021 рік оприлюднено на сайті університету.   

13. ЛІКУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

Лікувальна робота співробітників клінічних кафедр університету здійсню-

ється на 44 кафедрах, які розташовані у 33 закладах охорони здоров’я  обласного 

та міського підпорядкування та з якими укладені договори про співпрацю.   

Крім цього клінічними базами університету є: Університетська клініка 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова; Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з 

інвалідністю (навчально-науковий лікувальний комплекс Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова) - унікальний 

спеціалізований заклад, що надає послуги лікування та реабілітації особам з 

інвалідністю, включаючи учасників бойових дій, та хворим із патологією різних 

органів та систем; Військово-медичний клінічний центр Центрального 

регіону (ВМКЦ ЦР) — провідна установ охорони здоров'я Міністерства оборони 

України в якому лікуються військовослужбовці, ветерани Збройних Сил України, 

а також санаторій «Хмільник» – санаторій, який надає відвідувачам комплексний 

підхід в лікуванні постковідного синдрому і різних захворювань.  

Контингент обслуговування – переважно жителі міст та сільської місцевості 

(Вінницької та Хмельницької областей), а також постраждалі внаслідок аварії на 

ЧАЕС та учасники бойових дій. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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На клінічних базах навчальний процес забезпечують 558 науково-

педагогічних працівників. Серед них -  341 мають вищу атестаційну лікарську 

категорію.  Серед професорсько-викладацького складу 70 професорів та доцентів 

– експерти Департаментів охорони здоров’я Вінницької та Хмельницької ОВА. 

Провідні клініцисти університету входять до складу атестаційних комісій ДОЗ 

Вінницької та Хмельницької ОВА.  

Професіоналами клінічних кафедр університету в співпраці з лікарями 

закладів охорони здоров’я виконано значний обсяг лікувально-консультативної 

роботи, направлений на поліпшення якості надання медичної допомоги в період 

воєнного стану та підвищення рівня підготовки фахівців відповідно до сучасних 

потреб медичної галузі в Україні. За 2022 рік проконсультовано 230 974 хворих, 

виконано 13 856 оперативних втручань, проведено 93 виїздів за лінію медицини 

катастроф. 

Співробітники клінічних кафедр самим активним чином надають екстренну 

та планову допомогу учасникам бойових дій, проводячи найскладніші оперативні 

втручання з враженнями паренхіматозних та порожнистих органів, ушкоджен-

нями кістково-м’язової системи, в Науково-дослідному інституті реабілітації осіб 

з інвалідністю (навчально-науковий лікувальний комплекс ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова) здійснюють реабілітаційні заходи на етапах лікування поранених. В 

університетських клініках за період 2022 року проліковано 7567 пацієнтів, 

розроблені та впроваджені нововведення: Використання пневмоджгута; Обігрів 

пацієнта під час операції; Використання ізофлюрану для анестезіологічного 

забезпечення; Впровадження в практику обробки хірургічних інструментів 

ультразвукової мийки; Використання ропівакаїну для регіональних блокад; 

Використання відеоларингоскопії при важких інтубаціях; Впровадження в 

практику тривалих інфузій петльових діуретиків при резистентному набряковому 

синдромі при ХСН.  

На кафедрі дитячої хірургії в 2022 р. знайшли подальший розвиток такі 

нововведення: Дерматоскопія; Апаратне картирування новоутворень; УЗД 

поверхневих новоутворень шкіри; Лапароскопічне видалення пухлин та усунення 

перекрутів (деторсія) при огранозберігаючих операціях на придатках матки. 

Нововведення, застосовані на кафедрі дитячих інфекційних хвороб у 2022 році: 

Використання препарату L-аргінін в комплексному лікуванні хворих на вітряну 

віспу; Визначення рівня враження печінкових клітин за допомогою маркерів 

фіброзу: гіалуронової кислоти та аргінази-1; Оцінка показників клітинної та 

гуморальної ланок імунної системи у хворих на респіраторний мікоплазмоз. 

Нововведення застосовані на кафедрі педіатрії № 2 протягом 2022 р.: 

Діагностична роль вмісту секреторного інгібітору протеїнази лейкоцитів у 

сироватці крові дітей раннього віку, хворих на позалікарняну пневмонію. 

Довготривале, відкрите дослідження з періодом подальшого спостереження, яке 

проводиться для вивчення препарату тофатициніб при лікуванні ювенільного 

ідіопатичного артриту. Оцінка тяжкості перебігу муковісцидозу у дітей, залежно 

від вмісту вітаміну Д 3 та кателіцидину в сироватці крові. Визначення критеріїв 

синдрому системної запальної відповіді у дітей з пневмонією. 

Продовжується активно розвиватися лапароскопічна герніопластика та 

ендоскопічна допомога при безплідді. Співробітники клінічних кафедр в рамках 
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медицини невідкладних станів допомагають населенню області з питань 

акушерсько-гінекологічної, загальної та судинної хірургічної допомоги, 

торакальної хірургії, проктології, працюють у Центрі гострих шлунково-

кишкових кровотеч. Постійно удосконалюються методи малоінвазивних втручань 

під ультразвуковим контролем при патології підшлункової залози, печінки, 

щитовидної та молочних залоз та інших органів.  

Слід відзначити, що бази кафедр оснащені сучасною лікувально-

діагностичною апаратурою (лапароскопічна установка, гастродуоденоскоп з 

бічною оптикою, колоноскоп, апарат ультразвукової діагностики, астроскоп), які 

дозволяють виконувати діагностичні та лікувальні заходи на високому рівні, а 

також проводити навчання інтернів та слухачів ФПО.  

На кафедрі травматології успішно виконуються ендопротезування 

кульшового та колінного суглобів. 

В університеті ефективно функціонує діагностичний центр, основними 

підрозділами якого є: клініко-діагностична, біохімічна та імунологічна 

лабораторія, алергологічна лабораторія, гастроентерологічна, гістохімічна 

лабораторії, лабораторія  полімеразної ланцюгової реакції; центр ультразвукової 

діагностики; центр комп’ютерної томографії; центр спірографічних досліджень; 

центр медичної реабілітації та клінічної вертебрології; гепатологічний центр;  

центр репродуктивної медицини; медико-психологічний центр.  

Всі клінічні кафедри мають паспорти клінічних баз і навчальних кімнат, у 

яких відображені основні напрями діяльності кафедри, технічне та навчальне 

обладнання, навчально-методичне забезпечення. Площа навчальних кімнат на 

одного студента відповідає вимогам санітарних норм.  

 Для покращення взаємодії між закладами, що надають медичну допомогу 

жителям областей первинного, вторинного та третинного рівнів надання медичної 

допомоги співробітниками клінічних кафедр разом з  експертами Департаментів 

ОЗ розроблені маршрути пацієнтів, впроваджені новітні методи діагностики та 

лікування хворих, що дало відчутний позитивний результат.  

За останні роки проведена велика планова робота з підготовки кадрів з 

питань медицини невідкладних станів в умовах епідемії COVID-19 та воєнних дій 

на території України. На циклах спеціалізації, стажування та ТУ навчалося 1354 

особи.  
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