
 

МОЗ УКРАЇНИ 

 

Вінницький національний медичний університет 

ім. М.І. Пирогова 

 

НАКАЗ 

 

09.04.2020 р.                                 № 36 

 
 

Про затвердження складу Центральної  

методичної координаційної ради 

 

З метою ефективної організації освітнього процесу у Вінницькому національному 

медичному університеті ім. М.І.Пирогова  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести зміни у склад Центральної методичної координаційної ради та затвердити її у 

такому складі: 

Голова ради: проф. Гумінський Ю.Й., проректор з навчальної роботи;  

Заступник голови: проф. Осовська Н.Ю., зав. кафедри внутрішньої та сімейної медицини;  

Секретар: Ткаченко О В., асистент кафедри соціальної медицини та організації охорони 

здоров'я 

Члени ради: 

проф. Власенко О.В., проректор з наукової роботи; 

проф. Погорілий В.В., проректор з лікувальної роботи; 

проф. Шевчук Ю.Г., декан медичного факультету № 1;  

д.мед.н. Школьніков В. С., декан медичного факультету № 2;  

доц. Поліщук С.С., декан стоматологічного факультету; 

доц. Федорченко О.В., декан по роботі з іноземними студентами; 

доц. Бобрук В.П., декан фармацевтичного факультету; 

проф. Василенко Г.Л., декан підготовчого факультету для іноземних громадян;  

проф. Григоренко А. П., декан факультету післядипломної освіти; 

доц. Старинець Г.О., заст. декана факультету післядипломної освіти; 

доц. Якименко О.Г., заст. декана факультету післядипломної освіти; 

проф. Сєркова В.К., голова методичної ради терапевтичних дисциплін;  

проф. Каніковський О.Є., голова методичної ради хірургічних дисциплін; 

д.ф.н. Черкасов С.В., голова методичної ради кафедр філософії та суспільних наук; 

проф. Фоміна Л.В., голова методичної ради морфологічних дисциплін; 

проф. Дудник В.М., голова методичної ради педіатричних дисциплін; 

проф. Степанюк Г.І., голова методичної ради медико-теоретичних дисциплін; 

доц. Король А.П., голова методичної ради загальноосвітніх та загальнотеоретичних 

дисциплін; 

проф. Мостовой Ю.М., завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини; 

проф. Шувалов СМ., голова методичної ради стоматологічних дисциплін; 

доц. Ющенко Т.І., голова методичної ради фармацевтичного факультету; 

проф. Жебель В.М., завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету № 2; 

проф. Чайка Г.В., завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1;  

проф. Денисюк В.І., завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3;  

Чуприна I.A., завідувач відділу післядипломної підготовки;  

Пустовіт В.М., завідувач відділу виробничої практики;  



д.мед.н., доц. Назарчук О.А., керівник відділу забезпечення якості освіти; 

доц. Дідич В.М., керівник групи моніторингу якості освіти; 

Прохоров О.Д., директор ЦНІТ (експлуатаційно-технічний відділ); 

Коваль Б.Ф., відповідальний за ведення електронного журналу 
 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Ректор                 проф. В.Мороз 


