
Випускники, 

 які мають почесні відзнаки і звання України 

Мороз Василь Максимович 

 

 

    Академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, з 1988 
року - ректор Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, член Колегії та 
Президії вченої ради МОЗ України, очолює раду ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації Вінницького регіону (Вінницька, Хмельницька, Житомирська області). 
Герой України з врученням ордена Держави. Заслужений діяч науки і техніки України.  Лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки. 

В.М. Мороз нагороджений: відзнакою Президента України - орденом „За Заслуги" III ступеня, 
орденом Ярослава Мудрого ІV та V ступеня, Почесною Грамотою Верховної Ради України, Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України. 
Рік випуску - 1967. 

Захараш Михайло Петрович 

 

         Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, 
професор, почесний академік АМН Білорусі, академік міжнародної академії антропології, заслужений 
лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, генерал-майор медичної 
служби у відставці. Президент асоціації колопроктологів України, член президії ГО «Асоціація 
хірургів України», член асоціації лапароскопічних хірургів Європи, України, член Європейської 
організації по вивченню хвороби Крона та виразкового коліту, член редколегій восьми фахових 
журналів України, Білорусі. 
Рік випуску - 1967. 
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Токарчук Надія Іванівна 

 

         Доктор медичних наук, професор  кафедри педіатрії № 1 ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Має вищу 

кваліфікаційну категорію з педіатрії. Є консультантом відділення для дітей раннього віку при 

Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. 

Рік випуску - 1995.  

Лауреат Державної премії: 
   

Юзько Олександр Михайлович

 

 

Президент Української асоціації репродуктивної 

медицини, доктор медичних наук (1994), професор 

(1996), академік Української академії наук, науковий 

керівник і головний лікар колективного закладу 

охорони здоров'я «Медичний центр лікування 

безпліддя»,    

м.Чернівці. Член Європейської асоціації гінекологів та 

акушерів, Європейської асоціації репродукції людини і 

ембріології, Нью-Йоркської академії, Української 

всесвітньої лікарського товариства. 

Рік випуску - 1977.  

 

 

В галузі науки і техніки, 2011 р. 
 

Указ ПУ від 18.05.2012 р.  №329 
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Камінський В`ячеслав Володимирович 

 
 

Член-кореспондент Національної академії медичних 

наук України, доктор медичних наук, професор. 

Заслужений лікар України. Завідувач кафедри 

акушерства, гінекології та репродуктології                

НМАПО імені П. Л. Шупика. Директор Київського 

міського центру репродуктивної та перинатальної 

медицини. 

Рік випуску - 1985. 

 

В галузі науки і техніки, 2011 р. 
 

Указ ПУ від 18.05.2012 р. №329 

    

 

 

Заслужений лікар України: 

 

Шамрай Володимир Анатолійович 

 
Директор КНП Подільський регіональний центр онкології 
ВОР. 
Заслужений лікар України. 
Голова правління ГО Асоціація онкологів Поділля. 
Лікар-онкогінеколог вищої категорії. 
Доктор медичних наук, доцент кафедри онкології, 
променевої діагностики та променевої терапії           ВНМУ 
ім. М.І. Пирогова. 
Рік випуску – 1992. 

 

 Указ ПУ від 28.06.2017 р. №168/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гуменюк Костянтин Віталійович 

 
Полковник медичної служби, військовий хірург, кандидат 

медичних наук, начальник клініки ендоскопічної хірургії та 

ендоскопічної діагностики Військово медичного клінічного 

центру Центрального регіону м. Вінниця. Асистент кафедри 

ендоскопічної та серцево-судинної хірургії Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. 

Заслужений лікар України. 

Рік випуску – 1998. 

 

Указ ПУ від 11.10.2018 р. №315/2018 

 

Малик Леонід Михайлович 

 
 

Завідуючий  відділенням  гнійно – септичної хірургії 

Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної 

допомоги.  

Заслужений лікар України. 

Рік випуску – 1982. 

 

Указ ПУ від 19.06.2015 р. №346/2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фомін Олександр Олександрович 

 

 
Майор медичної служби Збройних сил України. Заслужений 

лікар України. 

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті 

державного суверенітету та територіальної цілісності 

України, вірність військовій присязі, нагороджений орденом 

Данила Галицького. 

Асистент кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 

Кандидат медичних наук. 

Рік випуску – 1981. 

 

Указ ПУ від 17.06.2016 р.  №257/2016 

Жупанов Олександр Борисович 

 
 

Директор КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. 

Пирогова Вінницької обласної ради» 

Нагороджений Почесними грамотами МОЗ України, 

Кабінету Міністрів України, Подякою МОЗ України, 

орденом «За заслуги ІІІ ступеня». Є лауреатом Національної 

медичної премії України. Заслужений лікар України. 

Рік випуску – 1978. 

Указ ПУ від 16.06.2009 р.  №445/2009 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0


Войцеховський Вільям Едуардович 

 

 
Пройшов шлях від хірурга-ординатора до начальника 

хірургічного відділення міжобласного госпіталя МВС. 

Лікар-травматолог екстреної медичної допомоги вінницької 

обласної дитячої лікарні. Заслужений працівник МВС 

України. Дитячий травматолог вищої категорії, спортивний 

лікар, Заслужений лікар України. 

 Рік випуску – 1980. 

Указ ПУ від 15.06.2017 р.  №162/2017 

 

Слободянюк Павло Михайлович 

 
Директор КНП Центр терапії залежностей «Соціотерапія» 

Вінницької обласної ради. Кандидат медичних наук. 

Заслужений лікар України. 

Рік випуску – 1982. 

Указ ПУ від 02.11.2019 р.  №796/2019 

 

Ніколайчук Володимир Йосипович 

 

Заслужений лікар України, лікар-офтальмолог вищої 
категорії 
Рік випуску – 1977. 

Указ ПУ від 21.01.2017р. №10/2017  



Турський Олександр Феодосійович 

 

Очолює санаторій «Медичний центр реабілітації 

залізничників» у м. Хмільник Вінницької обл. 

Кандидат медичних наук, організатор охорони здоров’я 

вищої категорії, Заслужений лікар України 

Рік випуску – 1979. 

 

Указ ПУ від 17.06.2016р. №257/2016 

 

Шулікіна Людмила Сергіївна 

 

 

Завідувач терапевтичним відділенням №3  

КНП «Вінницький обласний госпіталь ветеранів війни 

Вінницької обласної Ради». 

Заслужений лікар України, лікар-терапевт вищої 

кваліфікаційної категорії, лікар-ендокринолог вищої 

кваліфікаційної категорії. 

Рік випуску – 1992. 

 

 

 

 
 

Указ ПУ від 04.03.2016р. №80/2016  
 



Заслужений працівник освіти України: 
 

Андрієвський Іван Юрійович 

 

 
Директор Вінницького медичного коледжу 

ім. акад. Д.К. Заболотного, кандидат медичних наук, доцент 

кафедри соціальної медицини та організації охорони 

здоров’я ВНМУ ім. М. І. Пирогова, заслужений працівник 

освіти України, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист.  

Рік випуску – 1984. 

 Указ ПУ від 01.10.2016 №427/2016 

Гаврилюк Олександр Федорович 

 

 
 

Директор Погребищенського медичного коледжу. 

Заслужений працівник освіти України, кандидат медичних 

наук. 

Рік випуску – 1977. 

 

Указ ПУ від 05.10 2012 р. №582/2012 

     



Ордени: 
 

Шалигін Сергій Михайлович 

 
Підполковник медичної служби Збройних сил України. 

Начальник відділення невідкладної хірургії, Військово-

медичний клінічний центр Центрального регіону.  

Проводив порятунок поранених в зоні збройного конфлікту. 

Асистент кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 

Кандидат медичних наук. 

Рік випуску – 2001. 

    

Богдана Хмельницького  
III ступеня. 
 

 

Указ ПУ від 
21.08.2014 р. 
№660/2014 

Черняк Валерій Петрович 

 
Голова Черкаської обласної ради в 2010-2014 роках 

Кандидата медичних наук, Заслужений лікар України. 

Рік випуску – 1979. 

    

 

«За заслуги» III ступеня. 
 

 

 Указ ПУ від 
27.06.2012 

р.№417/2012 

Джигалюк Віктор Іванович 

 
 

Директор Вінницького обласного клінічного госпіталю 
ветеранів війни. 
Рік випуску – 1975. 

   

 «За заслуги» III ступеня. 
 

   Указ ПУ від 
15.06.2017 р. 
№162/2017 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83


 

 

 

 
Камінська Анна Олексіївна 

професор /доктор медичних наук/лікар-психолог вищої категорії 
 

У 2015 році здобула науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 19.00.04 – 

медична психологія. У 2020 році захистила докторську дисертацію, присвячену питанням комплексного 
медико-психологічного супроводу сімей, де проживають хворі з ендогенними психічними розладами. 

Автор понад 70 наукових публікацій у вітчизняних та міжнародних наукових виданнях (з них – 6 

статей у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Web of science і Scopus). Співавтор 
практикуму з психологічної діагностики та двох колективних монографій. 

Основні напрями наукової та практичної діяльності – сучасні методи психотерапії: 
психоаналітична психотерапія, психодинамічна психотерапія, арт-терапія, сендплей-терапія, 
символдрама (катативно-імажинативна терапія), когнітивно-біхевіоральна терапія. Має понад 1000 годин 
особистого досвіду індивідуальної та групової психотерапії. Є сертифікованим психотерапевтом з 
групового психоаналізу за стандартами Європейської федерації психоаналітичної психотерапії.  

Дійсний член Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України, Європейського коледжу 
психонейрофармакологіі (ECNP), Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії (УАКПТ), 
Асоціації психіатрів України (АПУ) та Всесвітньої психіатричної асоціації (WPA) 

Рік випуску -2009 

 

 
Кульчинський Ярослав Ярославович 

лікар-психолог 

Після закінчення ВНМУ працював медичним психологом у Хмельницькій обласній дитячій 
лікарні, а також психотерапевтом у приватному праксисі.  

З 2014 року продовжив післядипломну освіту в Німеччині, а саме в інституті інтегративної 
когнітивно-поведінкової психотерапії у місті Вісбаден (IKVT Wiesbaden), а також в інституті 
психоаналізу та психотерапії Вюрцбург (Würzburger Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie e.V.).  



З 2014 року працює лікарем у психосоматичній клініці Бад Нойштадт ан дер Заале, Німеччина 
(PSK Bad Neustadt an der Saale, RHÖN-KLINIKUM AG), де проводить групи в техніках психоаналітичної 
психотерапії, тілесно-орієнтованої, інтегративної когнітивно-поведінкової психотерапії. Співавтор 
публікацій у медичних виданнях. 

Рік випуску - 2009 

 

 
Рибінська Валерія Анатоліївна 

доцент/кандидат медичних наук/лікар-психолог вищої категорії 
 

У 2020 році здобула науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 19.00.04 – 

медична психологія.  
Автор понад 30 наукових робіт у галузі медичної психології, методичних матеріалів. Сфера 

наукових інтересів - вивчення психологічних особливостей мікросоціального оточення психічно хворих з 
ендогенними розладами психіки, якості життя психічно хворих та їх родичів, розробка методів адаптації 
та соціалізації хворих на різні розлади психіки, а також профілактичних підходів.  

Є дійсним членом Всесвітньої Психіатричної Асоціації (WPA). 
Рік випуску - 2009 

 
 

 
Лемещук Марія Вікторівна 

асистент/ кандидат медичних наук/ лікар-психолог  
 

У 2015 році здобула науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 19.00.04 – 

медична психологія.  
Автор понад 20 наукових робіт у галузі медичної психології, методичних матеріалів.  
Працює в напрямках - КПТ, схема терапії, майндфулнесс, емоційно-фокусуванної терапії. Є 

дійсним членом Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії UICBT та членом Європейської 
асоціації когнітивно поведінкової терапії EABCT.   Учасник та доповідач на міжнародних конференціях 
та зборах. Надавала консультативну допомогу пацієнтам в Центрі психосоматичної медицини. Є 



експертом лікарем-психологом на телеканалі «Віта». Сфера наукових інтересів - доказові методи 
психотерапевтичної допомоги. 

Рік випуску - 2011 

 

 
Жупанова Дарія Олександрівна 

кандидат медичних наук/лікар-психолог  
 

У 2015 році здобула науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 19.00.04 – 

медична психологія. Лікар психолог 4 неврологічного дитячого відділення ВОКПНЛ ім. акад. Ющенка 

Спеціалізується в галузі дитячої та підліткової психотерапії. 
Основні напрями наукової та практичної діяльності – сучасні методи психотерапії: 

психоаналітична психотерапія, психодинамічна психотерапія, юнгіанська пісочна терапія,  арт-терапія.  
Є сертифікованим психотерапевтом з групового психоаналізу за стандартами Європейської 

федерації психоаналітичної психотерапії.  
Дійсний член Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України.  
Рік випуску - 2010 

 

 
Шкробот Олена Василівна 

лікар-психолог  
 

Лікар психолог 7 психіатричного чоловічого відділення ВОКПНЛ ім. акад. Ющенка ВОКПНЛ ім. 
акад. Ющенка. Основні напрями наукової та практичної діяльності – сучасні методи психотерапії: 
психоаналітична психотерапія, психодинамічна психотерапія, юнгіанська пісочна терапія,  арт-терапія. 
Дійсний член АППУ. 

Рік випуску - 2010 

 

 



 
Саєнко Анна Олександрівна,  

лікар-психолог, судовий психолог-експерт 

 

Лікар психолог першої кваліфікаційної категорії 9 відділення судово-психіатричної експертизи 
ВОКПНЛ ім. акад. Ющенка. Основні напрями наукової та практичної діяльності – психодіагностика,  
сучасні методи психотерапії: психоаналітична психотерапія, психодинамічна психотерапія. 

Рік випуску - 2010 

 
 

 
Кулик Аліна Миколаївна 

лікар-психолог / когнітивно – поведінковий консультант 

 

Лікар психолог другої кваліфікаційної категорії ВОКПНЛ ім. акад. Ющенка 

Працює в напрямках - КПТ, майндфулнесс, емоційно-фокусуванної терапії. Є дійсним членом 
Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії UICBT та членом Європейської асоціації 
когнітивно поведінкової терапії EABCT.   Учасник та доповідач на міжнародних конференціях та зборах.  

Рік випуску - 2014 



 

 
Манжуловський Ярослав Олександрович 

лікар-психолог  
 

Лікар-психолог КНП "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний 
центр Вінницької обласної Ради" 

Рік випуску - 2009 

 

 
Липко Ольга Миколаївна 

лікар-психолог  
 

2015-2020 рр. лікар-психолог ВМКЦ ЦР. З 2020р. психолог соціального проекту Veteran Hub. 

Працює в напрямках – позитивної транскультурної психотерапії Н. Пезешкіана, 
травмофокусованої психотерапії, арт-терапії. Дійсний член УСП.  

Сфера інтересів – психологічна реабілітація учасників бойових дій. 
Рік випуску - 2014 

 

 

https://vokvec.itmed.org/
https://vokvec.itmed.org/

