
Шановні колеги! 

29 квітня об 11:00 відбудеться онлайн засідання Вченої ради з порядком 

денним: 

1. ЄДКІ - випускові іспити 2021, порядок і структура. 

Доповідач – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи 
професор Гумінський Ю.Й. 

 
2 Звіт про виконану  роботу та цілі подальшої діяльності Ради студентського 

самоврядування ВНМУ ім. М.І. Пирогова.  

Доповідач – заступник голови студентського самоврядування  
Єфименко О.Ю. 

 
3. Затвердження Положення про планування й облік основних видів 

навчальної, методичної, наукової, організаційної та інноваційної діяльності 

педагогічних та науково-педагогічних працівників ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 

Доповідач – професор кафедри акушерства та гінекології № 1 
Коньков Д.Г. 

 
4. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення 

попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії.  Про утворення спеціалізованих вчених 

рад ВНМУ ім. М.І. Пирогова з присудження ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 222 «Медицина» відповідно до Постанови КМУ від «06» 

березня 2019 року № 167 «Порядок проведення експерименту з присудження 

доктора філософії». 

Доповідач – проректор з наукової роботи проф. Власенко О.В. 
 

5. Різне. 



Шановні колеги! 

 

25 березня 2021 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться засідання 

Вченої ради університету з порядком денним: 
 

 

1. Про стан підготовки ліцензування та акредитації освітніх програм. 

 Доповідач – керівник навчального відділу проф. Фоміна Л.В. 

 

2. Про запровадження рейтингової системи оцінки роботи науково-педагогічних  

працівників. 

Доповідач –  вчений секретар університету проф. Серебреннікова О.А. 

 

3. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з 

об’явою в газеті «Вінниччина» від 17  лютого 2021 року. 

Інформ. – вчений секретар університету проф. Серебреннікова О.А. 

 

4. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань. 

Інформ. – вчений секретар університету проф. Серебреннікова О.А. 

 
5. Висунення претендента на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для 

молодих вчених. 

Інформ. – голова вченої ради університету, академік НАМН 

України,  проф. Мороз В.М. 
 

6. Про затвердження Положення про стимулювання публікаційної активності. 

Доповідач – проректор з наукової роботи проф. Власенко О.В. 
 

7. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення 

попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії.  Про утворення спеціалізованих вчених рад ВНМУ ім. М.І. Пирогова з 

присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» 

відповідно до Постанови КМУ від «06» березня 2019 року № 167 «Порядок 

проведення експерименту з присудження доктора філософії». 

Доповідач – проректор з наукової роботи проф. Власенко О.В. 

 

8. Різне. 

 

 



Шановні колеги! 

 

25 лютого 2021 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться засідання 

Вченої ради університету з порядком денним: 
 

 

1. Аналіз діяльності науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю 

(навчально-науково-лікувального комплексу) ВНМУ ім. М.І. Пирогова за 2020 рік 

та перспективи подальшої роботи. 

 Доповідач – директор науково-дослідного інституту реабілітації осіб 

з інвалідністю (навчально-науково-лікувального 

комплексу) проф. Шевчук В.І. 

 

2. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2020 рік. 

Доповідач – заступник ректора з економічних питань Настенко Г.Ф. 

 

3. Академічна доброчесність – обов’язкова складова якісної освіти. 

Доповідач – проректор з наукової роботи проф. Власенко О.В. 

 

4. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань. 

Інформ. – вчений секретар університету проф. Серебреннікова О.А. 
 

5. Різне. 

 



Шановні колеги! 

 

28 січня 2021 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться засідання Вченої 

ради університету з порядком денним: 
 

 

1. Організація роботи Університетської клініки  в сучасних умовах. 

 Доповідач – директор Університетської клініки проф. Семененко А.І. 

 

2. Особливості прийому іноземних студентів у 2020/21 н.р. 

Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних 

зв’язків) д.мед.н. Заїка С.В. 

 

3. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з 

об’явою в газеті «Вінниччина» від «02»  грудня 2020 року. 

Інформ. – вчений секретар університету проф. Серебреннікова О.А. 

 

4. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань. 

Інформ. – вчений секретар університету проф. Серебреннікова О.А. 
 

5. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення 

попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії.  Про утворення спеціалізованих вчених рад ВНМУ ім. М.І. Пирогова з 

присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» 

відповідно до Постанови КМУ від «06» березня 2019 року № 167 «Порядок 

проведення експерименту з присудження доктора філософії». 

Доповідач – проректор з наукової роботи проф. Власенко О.В. 

 

6. Різне. 

 



24 грудня 2020 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться засідання 
Вченої ради університету з порядком денним: 
 

 

1. Завдання та проблеми організації навчального процесу в дистанційному режимі. 
Доповідач – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи 

професор Гумінський Ю.Й.   

 

2. Робота студентського наукового товариства ВНМУ та ради молодих вчених – 

досягнення та перспективи.  
Доповідачі: – голова студентського наукового товариства Філевич О.А.,  

– голова ради молодих вчених Назарчук Н.М.   

 

3. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з 
об’явою в газеті «Вінниччина» від «18»  листопада 2020 року. Про представлення 
викладачів до присвоєння вчених звань. 

Інформ. – вчений секретар університету професор Серебреннікова О.А. 

 

4. Про затвердження Правил прийому до ВНМУ ім. М.І. Пирогова на 2021 рік з 
додатками. 

Доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії  
доцент Кордон Ю.В.  

 

5. Про видачу дипломів доктора філософії. 
Інформ. – голова вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова,  

професор Мороз В.М. 
 

6. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення 
попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії.  Про утворення спеціалізованих вчених рад ВНМУ ім. М.І. Пирогова з 
присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» 
відповідно до Постанови КМУ від «06» березня 2019 року № 167 «Порядок 
проведення експерименту з присудження доктора філософії». 

Доповідач – проректор з наукової роботи професор Власенко О.В. 

 

7. Різне. 
 



26 листопада 2020 р. об 11:00 в дистанційному режимі відбудеться 

засідання Вченої ради університету з порядком денним: 
 

1. Перспективи роботи співробітників клінічних кафедр в сучасних умовах.  

Доповідач – проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи 
професор В.В Погорілий 

 

2. Сучасний стан лікування хворих на COVID-19. 

Доповідач – завідувач кафедри інфекційних хвороб з курсом 
епідеміології професор Л.В. Мороз 

 

3. Завдання кафедр та підрозділів університету для підготовки до акредитації. 

Доповідач – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи 
професор Ю.Й. Гумінський 

 

4. Затвердження звітів НДР кафедр, що завершились у 2020 році і протоколів 

наукових тем, що переходять на 2021 рік. 

Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко 
 

5. Аналіз результатів завершення першого циклу підготовки докторів філософії 

у ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 

Доповідач – завідувач аспірантури та докторантури  
доцент О.П. Драчук 

 

6. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань. 

Інформ. – вчений секретар університету доцент О.А. Серебреннікова 
 

7. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення 

попередньої експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії.  

Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко 
 

8 Про утворення спеціалізованих вчених рад ВНМУ ім. М.І. Пирогова з 

присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» 

відповідно до Постанови КМУ від «06» березня 2019 року № 167 «Порядок 

проведення експерименту з присудження доктора філософії». 

Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко 
 

9. Затвердження вимог ВНМУ ім. М.І. Пирогова до присвоєння вчених звань та 

обрання на посади науково-педагогічних працівників. 

Інформ. – вчений секретар університету доцент О.А. Серебреннікова 
 

10. Про затвердження змін до Правил прийому до ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 

2020 році. 

Доповідач –  відповідальний секретар приймальної комісії  
доцент Ю.В. Кордон 

 



11. Затвердження теми і плану докторської дисертації асистента кафедри 

Чорнопищука Романа Миколайовича «Мультимодальні принципи надання 

допомоги хворим з опіками: профілактика, діагностика, лікування 

(експериментально – клінічне дослідження)». 

Науковий консультант: д.мед.н., проф. Желіба Микола Дмитрович.  

Рецензенти: проф. Хіміч Сергій Дмитрович, проф. Нагайчук Василь Іванович, 

проф. Ковальчук Валентин Петрович.  
 

12. Різне. 

 



08 жовтня 2020 р. відбудеться засідання Вченої ради університету. 

 

У зв’язку з необхідністю дотримуватись карантинних обмежень засідання 

відбудеться в декілька етапів.   

Об 11:00 – засідання новообраних членів Вченої ради в дистанційному режимі. 

З 11:30 до 13:30 – буде організовано процес таємного голосування в аудиторії № 5 

університету з дотриманням обмежень – присутності в аудиторії не більше 10 людей 

одночасно. Прохання всім членам ради мати при собі власну ручку, маску та 

рукавички. 

О 14:00 – буде повторне підключення для затвердження результатів роботи 

лічильної комісії.  

Повторне підключення здійснюватиметься за попереднім посиланням. 

 

Порядок денний: 

1. Про обрання Голови Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 

Інформ. – проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи  

професор В.В. Погорілий  

 

2. Різне. 

 



Шановні колеги! 

23.09.2020 року о 12:00 відбудеться позачергове засідання Вченої ради 

університету з організаційних питань. 

Засідання відбудеться в онлайн режимі.  
 



17 вересня 2020 р. відбудеться засідання Вченої ради університету. 

 

У зв’язку з необхідністю дотримуватись карантинних обмежень засідання 

відбудеться в декілька етапів.   

Об 11:00 відбудеться онлайн засідання Вченої ради для розгляду питань обрання 

на посади та присвоєння вчених звань.  

З 12-00 до 14-00 буде організовано процес таємного голосування в аудиторії № 5 

університету з дотриманням обмежень – присутності в аудиторії не більше 10 людей 

одночасно.  Прохання всім членам ради мати при собі власну ручку, маску та 

рукавички. 

О 14-30 буде повторне підключення для продовження розгляду 4-10 питань 

порядку денного та заслуховування результатів роботи лічильної комісії.   

 Повторне підключення здійснюватиметься за попереднім посиланням. 

Порядок денний: 

1. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з об’явою у  

«Вінницькій газеті» від «21»  лютого 2020 року. 

Інформ. – вчений секретар університету доцент О.А. Серебреннікова 

 

2. Про обрання професорсько-викладацького складу на вакантні посади згідно з наказом № 

15 від «07»  лютого 2020 року. 

Інформ. – вчений секретар університету доцент О.А. Серебреннікова 

 

3. Про представлення викладачів до присвоєння вчених звань. 

Інформ. – вчений секретар університету доцент О.А. Серебреннікова 

 

4. Результати акредитації освітньо-наукових програм підготовки доктора філософії 

«Медицина» та «Стоматологія». 

Доповідач – завідувач аспірантури та докторантури доцент О.П. Драчук 

 

5. Затвердження освітньо - наукових програм по підготовці доктора філософії. 

Доповідач – завідувач аспірантури та докторантури доцент О.П. Драчук 

 

6. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення попередньої 

експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.  

Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко 

 

7. Про утворення спеціалізованих вчених рад ВНМУ ім. М.І. Пирогова з присудження 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» відповідно до Постанови КМУ 

від «06» березня 2019 року № 167 «Порядок проведення експерименту з присудження 

доктора філософії». 

Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко 

 

8. Затвердження тем науково-дослідних робіт, рекомендованих до направлення в МОЗ для 

участі у конкурсі на державне фінансування у 2021 р.  

Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко 

 

9. Затвердження звіту самоаналізу освітньої програми «Фармація, промислова фармація». 

Доповідач – гарант освітньої програми д.фарм.н. О.В. Кривов’яз  

 

10. Різне. 

  

Претенденти на обрання на посади та присвоєння вчених звань можуть 

прийняти участь у засіданні використавши посилання з кафедральної пошти. 



28 серпня 2020 р. о 13:00 відбудеться онлайн засідання Вченої ради університету з 

порядком денним: 

 

1. Про підсумки діяльності Вінницького національного медичного університету ім. М.І. 

Пирогова за 2019/20 навчальний рік та перспективи нового навчального року. 

Доповідач – ректор університету, академік НАМН України,  

   професор В.М. Мороз  

 

2. Про призначення рецензентів та структурного підрозділу для проведення попередньої 

експертизи та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.  

Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко 

 

3. Про утворення спеціалізованих вчених рад ВНМУ ім. М.І. Пирогова з присудження 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» відповідно до Постанови 

КМУ від «06» березня 2019 року № 167 «Порядок проведення експерименту з 

присудження доктора філософії». 

Доповідач – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко 

 

4. Про видачу диплома доктора філософії. 

Інформ. – проректор з наукової роботи професор О.В. Власенко 

 

5. Різне.  










