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Клінічними базами кафедри внутрішньої медицини медичного 

факультету №2  є два медичних заклади - Вінницький обласний 

спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення 

(ВОСКДРЗН) та Український науково-дослідний інститут реабілітації 

інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова (НДІРІ).  

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

Кафедра внутрішньої медицини медичного факультету №2 була 

створена 23 серпня 2001 року у зв'язку з поновленням підготовки лікарів за 

спеціальністю «Педіатрія». З моменту заснування кафедри її очолює доктор 

медичних наук, професор Жебель Вадим Миколайович.  

Наразі на кафедрі працює 2 професора, 9 доцентів, 7 асистентів (в т.ч. 4 

– за сумісництвом), 1 викладач-стажист, старші лаборанти, навчаються 4 

аспіранта. Викладання студентам 2-6 курсів медичного факультету №2, 

стоматологічного та фармацевтичного факультетів проводять 2 доктора та 11 

кандидатів медичних наук. Кафедра є опорною для дисципліни «Внутрішня 

медицина з клінічною психологією» для студентів 6 курсу, що навчаються за 

спеціальністю «Медична психологія». 

 



 
 

СКЛАД КАФЕДРИ: 
1. Жебель Вадим Миколайович: завідувач кафедри, д.мед.н., професор 

2. Гуменюк Алла Францівна: завуч кафедри, к.мед.н., доцент  

3. Лозинський Сергій Едуардович: д.мед.н., професор 

4.Кульчевич Людмила Вікторівна: к.мед.н., доцент 

5. Палій Ірина Костянтинівна: к.мед.н., доцент 

6. Шевчук Олександра Казимирівна: к.мед.н., доцент 

7.Старжинська Ольга Леонідівна: к.мед.н., доцент 

8. Майко Олена В'ячеславівна: к.мед.н., доцент 

9. Сакович Олена Олександрівна: к.мед.н., доцент 

10. Франчук Світлана Віталіївна: к.мед.н., доцент 

11. Дідик Наталя Василівна: к.мед.н., доцент 

12. Пашкова Юлія Павлівна: к.мед.н., асистент 

13. Наливайко Олександр Іванович: асистент 

14. Антонюк Яна Олексіївна: асистент 

15. Ліманський Олександр Вікторович: викладач-стажист 

 

Сумісники-асистенти (0,5 ст.) 

1. Данилюк Ігор Іванович, К мед.н. 

2. Сивак Віктор Георгійович, заслужений лікар України 

3. Кулицька Олена Володимирівна 

4. Поліщук Тетяна Віталіївна 

 

 



ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ 

- «Догляд за хворими», «Пропедевтика внутрішньої медицини», 

«Внутрішня медицина», «Професійні хвороби», «Військово-польова 

терапія», «Лабораторна та функціональна діагностика», «Основи 

клінічної медицини», «Ознайомча медична практика»  для студентів 

2-6 курсів медичного факультету №2 (спеціальності «Лікувальна 

справа», «Педіатрія» і «Медична психологія»), стоматологічного та 

фармацевтичного факультетів;  

- виробнича сестринська та лікарська практика з внутрішньої 

медицини для студентів 3-4 курсів ВНМУ ім. М.І. Пирогова.  

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Темою науково-дослідницької роботи кафедри є  «Прогнозування 

перебігу та ефективності лікування серцево-судинних захворювань з 

урахуванням регуляторної ролі генів та активності біомаркерів, що 

приймають участь в формуванні фенотипу хвороби» (№ державної реєстрації 

0116U005376),  метою якої є покращення  діагностики та лікування серцево-

судинних захворювань, а також прогнозування перебігу та ефективності їх 

лікування з урахуванням регуляторної ролі генів та активності біомаркерів, 

що приймають участь в формуванні фенотипу хвороби.  Під керівництвом 

проф. В.М. Жебеля захищено 1 докторська та 11 кандидатських дисертацій, 

14 магістрантських робіт, виконується 7 кандидатських дисертацій. 

Щорічно кафедра внутрішньої медицини медичного факультету №2 

приймає участь в проведенні 5-7 науково-практичних конференцій з  

актуальних питань медицини в різних містах України. Вже стало традицією 

організація щорічної науково-практичної конфереції «Профілактична 

медицина: сучасні технології», яка в 2019 році проводитиметься в 12-й раз на 

початку березня в м.Вінниця.  

Співробітники кафедри також приймають участь у роботі національних 

та зарубіжних наукових конгресів і форумах, присвячених актуальним 

питанням внутрішньої медицини, зокрема, у роботі Європейського та 

Українського Конгресів кардіологів, школі ревматологів та терапевтів. Серед 

співробітників кафедри - члени Європейської спілки кардіологів, 

Українського кардіологічного товариства, Асоціації фахівців із серцевої 

недостатності тощо.     

Студентський науковий гурток (СНГ) кафедри внутрішньої медицини 

медичного факультету № 2 налічує 28 студентів 2-6 курсів медичного 

факультету № 2, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. 

Керівником гуртка є доц. Кульчевич Л.В.  Засідання СНК проводяться кожну 

останню середу місяця. Серед тематики засідань СНГ - новітні досягнення у 

внутрішній медицині. Особлива увага приділяється питанням визначення 

сучасних біомаркерів в кардіології, новітнім підходам і діагностиці та 

лікуванні кардіологічної патології. Окрема увага присвячена змінам в ротовій 



порожнині при терапевтичній патології, що є особливо цікавим для 

майбутніх лікарів-стоматологів.  

   В листопаді 2018 року члени СНГ кафедри разом із професором 

Лозинським С.Е. та доцентом Кульчевич Л.В. відвідали лабораторію 

«Сінево», де мали змогу познайомитись із сучасними методиками 

лабораторної діагностики. 

 
 

 



Щорічно студенти медичного факультету № 2 приймають участь в 

міжнародних студентських наукових конференціях, в т.ч. у Міжнародіній 

студентській науковій конференції "перший крок в науку", які в 2018 році 

проводилась у ВНМУ в 16-й раз. Студенти представляли власні наукові 

доповіді з кардіології, професійних хвороб. Призові місця в різні роки 

займали:  Вуколова Г.О. (I місце, 2012 року), Лозинська М.С. (I місце, 

2013), Новрузлу Т. (І місце, 2014-2015 рр.), Кутинська І., Брайловська О.О. (І 

місце, 2015 р.), Волоцька К. (II місце, 2011 р), Помаранська А.П. (II місце, 

2010 г.), Ціліченко З.М. (III місце, 2010 р.), Лісовський В.Л. (ІІІ місце,  2017-

2018 рр.). Тези конференцій публіковали Кутинська І., Брайловська 

О.О., Лісовський В.Л., Смолякова Д.С., Урдей Н.О., Аббасова О.В., 

Малишева В.А.   Випускники ВНМУ – члени кафедрального студентського 

наукового гуртка Палагнюк Г.О. та Пашкова Ю.П. продовжили навчання в 

магістратурі та аспірантурі та наразі працюють асистентами кафедри 

внутрішньої медицини медичного факультету №2, а Лозинська М.С. - 

навчається в аспірантурі, працюючи над виконанням дисертаційної роботи 

під керівництвом проф. Жебеля В.М. 

 

 

  
Кожного навчального року на кафедрі проводиться олімпіада з внутрішньої 

медицини, участь у якій приймають студенти медичного факультету №2. 

Олімпіада включає наступні етапи: тестування, клінічне обстеження хворого 

із оформленням протоколу (практичні навички), відповідь на 1 теоретичне 



питання з внутрішньої медицини, вирішення ситуаційної задачі з 

невідкладної допомоги, розшифровування ЕКГ. В 2017-2018 навчальному 

році переможцями олімпіади стали студенти 5 курсу Березівська Т.П. - (І 

місце), Андрухова В.І. (ІІ місце), Чалайдюк К.Р. (ІІІ місце), Поліщук Ю.О. (ІІІ 

місце), всього прийняло участь 13 студентів.  

 

 
 

Клінічними базами кафедри внутрішньої медицини медичного 

факультету №2  є два медичних заклади - Вінницький обласний 

спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення 

(ВОСКДРЗН) та Український науково-дослідний інститут реабілітації 

інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова (НДІРІ).  

 У ВОСКДРЗН співробітники кафедри проводять лікувально-

консультативну роботу в поліклінічному, терапевтичному, неврологічному та 

хірургічного відділеннях диспансеру, приймають учать в роботі експертної 

комісії, консиліумах, організації внутрішньолікарняних та обласних науково-

практичних конференцій, присвячених актуальним питанням внутрішньої 

медицини,  впроваджуючи сучасні  протоколи надання медичної допомоги в 

практику.  



 
 

У НДІ РІ співробітники  кафедри працюють у експертному та 

реабілітаційних відділеннях. Експертне відділення призначене для клініко-

експертної діагностики хворих та інвалідів за направленням МСЕК 13 

областей України для визначення ступеня втрати життєдіяльності, категорії 

інвалідності, страхових випадків,  ступеня втрати працездатності при 

трудовому каліцтві,  медичних показань для протезування, забезпечення 

транспортом, обстеження хворих з питань медико-соціальної експертизи за 

запитами інших установ. У реабілітаційних відділеннях проводиться 

обстеження і лікування хворих та інвалідів з патологією хребта, опорно-

рухового апарату, які часто поєднуються із патологією внутрішніх органів. 

Також на базі терапевтичного відділення ВОСКДРЗН та відділень НДІ 

РІ під керівництвом співробітників кафедри та завідуючих відділеннями  

щорічно проходять виробничу сестринську та лікарську практику з 

внутрішньої медицини студенти 3-4 курсів ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 

 За необхідності, усі співробітники кафедри проводять консультування 

студентів згідно направленню деканатів та за особистим звертанням 

студентів. 

Співробітники кафедри приймають участь у всіх лікувально-

організіційних заходах, які проводяться на клінічних базах (науково-

практичні конференції,  патологоанатомічні конференції, методичні ради). 

ними  проводиться санітарно-просвітницька робота серед населення (виступи 

на телебаченні, статті у популярних журналах та газетах тощо). 


