
Додаток 

до наказу НМАПО імені П. Л. Шупика 

від 12.03.2020 № 1338 

 

Рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика  

від 11 березня 2020 року (протокол № 3) 

 

Питання порядку денного  Рішення 

1. Коронавірусна інфекція: виклики, 

очікування та заходи протидії. Інтенсивна 

терапія коронавірусної інфекції. 

Доповідачі: професор Дуда О. К., завідувач 

кафедри інфекційних хвороб; професор 

Дзюблик І. В., завідувач кафедри вірусології; 

професор Лоскутов О. А., завідувач кафедри 

анестезіології та інтенсивної терапії. 

1. Прийняти інформацію до відома. 

  

2. Стан надання медичної допомоги на 

клінічних базах і в структурних підрозділах 

НМАПО імені П. Л. Шупика за результатами 

діяльності в 2019 році та перспективи на 

2020 рік.  

Доповідач: професор Моісеєнко Р. О., 

проректор з науково-педагогічної та 

лікувальної роботи. 

 

2.1. Сприяти опрацюванню та прийняттю 

проєктів законодавчих та нормативно-правових 

актів, спрямованих на вдосконалення організації 

лікувально-діагностичної роботи клінічних 

кафедр та закладів охорони здоров’я, що є 

структурними підрозділами закладів освіти, в 

умовах реформування сфери охорони здоров’я 

України.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної 

та лікувальної роботи, начальник юридичного 

відділу, завідувач сектору з лікувальної роботи та 

взаємодії з клінічними базами. 

Термін виконання: I-ІІ квартал 2020 р. 

2. Проводити заходи з врегулювання питання 

щодо розміщення і функціонування кафедр 

академії на клінічних базах закладів охорони 

здоров’я, що є комунальними і державними 

підприємствами, а також реєстрації науково-

педагогічних працівників, які працюють 

лікарями, на платформі (e-Health). 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної 

та лікувальної роботи, завідувач сектору з 

лікувальної роботи та взаємодії з клінічними 

базами. 

Термін: продовж 2020 р. 

3. Організувати та проводити медичні огляди 

працівників академії НПП клінічних кафедр.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної 

та лікувальної роботи, завідувач сектору з 

лікувальної роботи та взаємодії з клінічними 

базами, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: згідно з графіком на 2020 р. 

4. Забезпечити контроль за своєчасним 

внесенням даних лікувально-діагностичної 

роботи кафедрами в систему електронного обліку 

академії та поданням документів, що 



підтверджують право здійснення лікарської 

практики. 

Відповідальні: декани факультетів, директори 

навчально-наукових інститутів, завідувачі кафедр, 

завідувач сектору з лікувальної роботи та 

взаємодії з клінічними.  

Термін виконання: впродовж 2020 р. 

Контроль за виконанням рішень вченої ради 

покласти на першого проректора чл.-кор. НАМН 

України професора Вдовиченка Ю. П.  

3. Про діяльність студентського 

самоврядування НМАПО імені 

П. Л. Шупика. 

Доповідач: Колядінцев В. В., голова 

студентської ради. 

3. Прийняти інформацію до відома. 

4. Звіт завідувача кафедри фізичної та 

реабілітаційної медицини і спортивної 

медицини за період з березня 2013 року по 

березень 2020 року. 

Доповідач: професор Владимиров О. А., 

завідувач кафедри; 

співдоповідач: професор Шекера О. Г., 

голова комісії, директор Інституту сімейної 

медицини. 

 

 

1. Роботу професора Владимирова О. А. на 

посаді завідувача та колективу кафедри за звітний 

період визнати задовільною. 

2. Привести у відповідність до існуючих вимог 

документацію з навчально-методичної роботи. 

Відповідальні: завідувач кафедри професор 

Владимиров О. А. 

Термін виконання: ІІ квартал 2020 року. 

3. Посилити моніторинг за педагогічним 

навантаженням науково-педагогічних 

працівників.  

Відповідальні: завідувач кафедри професор 

Владимиров О. А. 

Термін виконання: впродовж 2020 року. 

Контроль за виконанням рішень вченої ради 

покласти на декана терапевтичного факультету 

доцента Кушніренко С. В. 

5. Про визначення кандидатур на отримання 

Державної стипендії для видатних діячів 

охорони здоров’я та надання пропозицій до 

МОЗ України. Присвоєння вчених звань. 

Доповідачі: чл.-кор. НАМН України, 

професор Вдовиченко Ю. П., перший 

проректор; професор Горачук В. В., учений 

секретар. 

 

5.1. Висунути кандидатуру професора 

Бережного В. В., професора кафедри педіатрії           

№ 2 НМАПО імені П. Л. Шупика, на отримання 

Державної стипендії для видатних діячів охорони 

здоров’я. 

5.2. Висунути кандидатуру професора             

Зозулі І. С., професора кафедри медицини 

невідкладних станів НМАПО імені                            

П. Л. Шупика, на отримання Державної стипендії 

для видатних діячів охорони здоров’я. 

5.3. Висунути кандидатуру професора 

Сільченка В. П., професора кафедри патологічної 

та топографічної анатомії НМАПО імені                     

П. Л. Шупика, на отримання Державної стипендії 

для видатних діячів охорони здоров’я. 

5.4. Присвоїти вчене звання професора по 

кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії       

д. мед. н. доценту Галушку О. А. 

5.5. Присвоїти вчене звання професора по 

кафедрі педіатрії д. мед. н. ст. н. с. Куріліній Т. В. 



5.6. Присвоїти вчене звання доцента по кафедрі 

сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної 

допомоги к. мед. н. Бацюрі Г. В. 

5.7. Присвоїти вчене звання старшого 

дослідника зі спеціальності 226 Фармація, 

промислова фармація у галузі знань 22 Охорона 

здоров’я (15.00.01 Технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та судова фармація) 

к. біол. н. Соловйову С. О.  

6. Про індивідуальні плани наукових робіт 

на здобуття наукового ступеня доктора 

наук, здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та стан виконання 

дисертацій за результатами моніторингу.  

Доп.: професор Горачук В. В., учений 

секретар. 

 

6.1. Про індивідуальний план наукової 

роботи здобувача наукового ступеня 

доктора медичних наук кафедри 

офтальмології Панченко Ю. О.  

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Про індивідуальні плани наукових 

робіт здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії. 

6.2.1. Про індивідуальні плани наукових 

робіт здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії медико-профілактичного 

і фармацевтичного факультету. 

6.2.1.1. Про індивідуальний план наукової 

роботи Кулешова В. В., аспіранта кафедри 

медичної статистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Про індивідуальні плани наукових 

робіт здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії терапевтичного 

факультету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Затвердити індивідуальний план наукової 

роботи здобувача наукового ступеня доктора 

медичних наук кафедри офтальмології                 

Панченко Ю. О. у галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина 

(14.01.18 Офтальмологія) з урахуванням 

рекомендацій вченої ради щодо уточнення 

назви дисертації. Науковий консультант – 

професор Могілевський С. Ю. Термін 

виконання – 2020 - 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.1. Затвердити індивідуальний план 

наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії у галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина 

(14.02.03 Соціальна медицина) Кулешова В. В., 

аспіранта кафедри медичної статистики 

(науковий керівник – професор                    

Голубчиков М. В.). Тема: «Медико-соціальне 

обґрунтування вдосконалення організації 

медичної допомоги лікарями–спеціалістами 

консультативно-діагностичних центрів». Термін 

виконання - 2020-2024.  

 

 

 

 

 



6.2.2.1. Про індивідуальний план наукової 

роботи Чеверди Т. Л., аспіранта кафедри 

терапії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.2. Про індивідуальний план наукової 

роботи Васильчука Є. О., аспіранта кафедри 

дерматовенерології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. Про індивідуальні плани наукових 

робіт здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії хірургічного факультету. 

6.2.3.1. Про індивідуальний план наукової 

роботи Ігнатьєвої А. Г., аспіранта кафедри 

загальної та невідкладної хірургії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.2. Про індивідуальний план наукової 

роботи Заграничного Т. С., аспіранта 

кафедри анестезіології та інтенсивної 

терапії. 

 

 

 

 

 

6.2.2.1.1. Затвердити індивідуальний план 

наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії у галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина 

(14.01.02 Внутрішні хвороби) Чеверди Т. Л., 

аспіранта кафедри терапії (науковий керівник – 

професор Швець Н. І.). Тема: «Клінічна роль 

порушень кишкової мікробіоти у пацієнтів з 

неалкогольною жировою хворобою печінки при 

цукровому діабеті 2-го типу». 

6.2.2.1.2. Затвердити другим науковим 

керівником Чеверді Т. Л., аспіранту кафедри 

терапії, професора Дорофєєва А. Е.  

Термін виконання - 2019-2023. 

 

6.2.2.2. Затвердити індивідуальний план 

наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії у галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина 

(14.01.20 Шкірні та венеричні хвороби) 

Васильчука Є. О., аспіранта кафедри 

дерматовенерології (науковий керівник – 

професор Корольова Ж. В.). Тема: «Оптимізація 

підходів до лікування захворювань шкіри, що 

викликані вірусом папіломи людини». Термін 

виконання - 2019-2023. 

 

 

 

 

 

6.2.3.1. Затвердити індивідуальний план 

наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії у галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина 

(14.01.03 Хірургія) Ігнатьєвої А. Г., аспіранта 

кафедри загальної та невідкладної хірургії 

(науковий керівник – професор                      

Крижевський В. В.). Тема: «Гінекомастія як 

соматична, естетична та соціальна проблема та 

методи її хірургічного та консервативного 

лікування». Термін виконання - 2019-2023. 

 

6.2.3.2. Затвердити індивідуальний план 

наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії у галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина 

(14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія) 

Заграничного Т. С., аспіранта кафедри 

анестезіології та інтенсивної терапії (науковий 

керівник – д. мед. н. доцент Галушко О. А.). 

Тема: «Оптимізація контрольованої седації в 



 

 

 

 

6.2.3.3. Про індивідуальний план наукової 

роботи Овсієнка М. О., аспіранта кафедри 

оториноларингології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.4. Про індивідуальний план наукової 

роботи Піжовського Є. С., аспіранта 

кафедри хірургії та трансплантології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4. Про індивідуальні плани наукових 

робіт здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії Інституту сімейної 

медицини. 

6.2.4.1. Про індивідуальний план наукової 

роботи Коцюбенко В. О., аспіранта кафедри 

медицини невідкладних станів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.2. Про індивідуальний план наукової 

роботи Мішури З. І., аспіранта кафедри 

хірургії і проктології. 

 

 

 

комплексі інтенсивної терапії хворих на 

гострий ішемічний інсульт». Термін виконання 

- 2019-2023. 

 

6.2.3.3. Затвердити індивідуальний план 

наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії у галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина 

(14.01.19 Оториноларингологія)                           

Овсієнка М. О., аспіранта кафедри 

оториноларингології (науковий керівник – 

професор Шкорботун В. О.). Тема: «Клініко-

функціональне обґрунтування об’єму 

хірургічної корекції структур передніх відділів 

носа та верхнього носового ходу при 

септопластиці». Термін виконання - 2019-2023. 

 

6.2.3.4. Затвердити індивідуальний план 

наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії у галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина 

(14.01.03 Хірургія) Піжовського Є. С., аспіранта 

кафедри хірургії та трансплантології (науковий 

керівник – професор Сморжевський В. Й.). 

Тема: «Мультидисциплінарний підхід до 

лікування атеросклеротичного ураження 

термінального відділу аорти та магістральних 

артерій нижніх кінцівок».  

Термін виконання - 2019-2023. 

 

 

 

 

 

6.2.4.1. Затвердити індивідуальний план 

наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина 

(14.01.03 Хірургія) Коцюбенко В. О., аспіранта 

кафедри медицини невідкладних станів (на-

уковий керівник – професор Слонецький Б. І.). 

Тема: «Місце малоінвазивних технологій у 

хірургічному лікуванні защемлених 

вентральних гриж». Термін виконання 2019-

2023. 

 

6.2.4.2. Затвердити індивідуальний план 

наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» за спеціальністю 222 Медицина 

(14.01.03 Хірургія) Мішури З. І., аспіранта 

кафедри хірургії і проктології (науковий 



 

 

 

 

 

 

6.2.4.3. Про індивідуальний план наукової 

роботи Максимчука Д. В., аспіранта 

кафедри хірургії і проктології. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.4. Про індивідуальний план наукової 

роботи Щербини О. Я., аспіранта кафедри 

хірургії і проктології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5. Про індивідуальні плани наукових 

робіт здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії УДІР. 

6.2.5.1. Про індивідуальний план наукової 

роботи Куфльовского Д. В., аспіранта 

кафедри акушерства, гінекології та 

перинатології.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5.2. Про індивідуальний план наукової 

роботи Патія П. М., аспіранта кафедри 

акушерства, гінекології та перинатології. 

 

 

 

 

 

керівник – доцент Палієнко Р. К.).  

Тема: «Обгрунтування вибору методу 

хірургічного лікування хворих з 

екстрасфінктерними параректальними 

норицями». Термін виконання 2019-2023. 

 

6.2.4.3.Затвердити індивідуальний план 

наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії у галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина 

(14.01.03 Хірургія) Максимчука Д. В., аспіранта 

кафедри хірургії і проктології (науковий 

керівник – професор Мамчич В. І.). Тема: 

«Шляхи підвищення ефективності хірургічного 

лікування поєднаних ускладнень дуоденальних 

виразок». Термін виконання 2019-2023. 

 

6.2.4.4. Затвердити індивідуальний план 

наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії у галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина 

(14.01.03 Хірургія) Щербини О. Я., аспіранта 

кафедри хірургії і проктології (науковий 

керівник – професор Кебкало А. Б.). Тема: 

«Особливості діагностики та лікування гострих 

шлунково-кишкових кровотеч у хворих з 

надлишковою вагою». Термін виконання 2019-

2023. 

 

 

 

 

6.2.5.1. Затвердити індивідуальний план 

наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії у галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина 

(14.01.01 Акушерство та гінекологія) 

Куфльовского Д. В., аспіранта кафедри 

акушерства, гінекології та перинатології 

(науковий керівник – чл.-кор. НАМН України 

професор Вдовиченко Ю. П.). Тема: «Оптимі-

зація тактики переривання вагітності в ІІ 

триместрі». Термін виконання 2019-2023. 

 

6.2.5.2. Затвердити індивідуальний план 

наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії у галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина 

(14.01.01 Акушерство та гінекологія)                  

Патія П. М., аспіранта кафедри акушерства, 

гінекології та перинатології (науковий керівник 

– чл.-кор. НАМН України професор 



 

 

 

 

6.2.5.3. Про індивідуальний план наукової 

роботи Гончаренко А. О., аспіранта кафедри 

акушерства та гінекології № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6. Про індивідуальні плани наукових 

робіт здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії факультету підвищення 

кваліфікації викладачів. 

6.2.6.1. Про індивідуальний план наукової 

роботи Мулярчук О. В., аспіранта кафедри 

гематології та трансфузіології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6.2. Про індивідуальний план наукової 

роботи Борисенка Д. О., аспіранта кафедри 

гематології та трансфузіології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Про порушення клопотань перед МОН 

України щодо утворення спеціалізованих 

вчених рад із проведення разових захистів 

дисертацій на здобуття ступеня доктора 

філософії. 

6.3.1. Про порушення клопотання перед 

Вдовиченко Ю. П.). Тема: «Диференційований 

підхід до лікування різних форм апоплексії 

яєчників». Термін виконання 2019-2023. 

 

6.2.5.3. Затвердити індивідуальний план 

наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії у галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина 

(14.01.01 Акушерство та гінекологія) 

Гончаренко А. О., аспіранта кафедри акушер-

ства та гінекології № 1 (науковий керівник – 

професор Голяновський О. В.). Тема: «Удос-

коналення ведення вагітності та розродження 

жінок з лейоміомою матки при локалізації 

плаценти в проекції лейоматозних вузлів». 

Термін виконання 2019-2023. 

 

 

 

 

 

6.2.6.1. Затвердити індивідуальний план 

наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії у галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина 

(14.01.31 Гематологія та трансфузіологія) 

Мулярчук О. В., аспіранта кафедри гематології 

та трансфузіології (науковий керівник – 

професор Видиборець С. В.). Тема: «Особли-

вості метаболізму і функціонування тромбо-

цитів у регулярних донорів крові». Термін 

виконання 2019-2023. 

 

6.2.6.2. Затвердити індивідуальний план 

наукової роботи здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії у галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина 

(14.01.31 Гематологія та трансфузіологія) 

Борисенка Д. О., аспіранта кафедри гематології 

та трансфузіології (науковий керівник – 

професор Видиборець С. В.). Тема: «Особли-

вості гліколітичних процесів в еритроцитах при 

анемії злоякісного новоутворення у пацієнтів із 

захворюваннями сечовидільної системи». 

Термін виконання 2019-2023. 

 

 

 

 

 

 

6.3.1. Порушити клопотання перед МОН 



МОН України щодо утворення 

спеціалізованої вченої ради з проведення 

разового захисту дисертації на здобуття 

ступеня доктора філософії Бондарь С. О., 

аспіранта кафедри управління охороною 

здоров’я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. Про порушення клопотання перед 

МОН України щодо утворення 

спеціалізованої вченої ради з проведення 

разового захисту дисертації на здобуття 

ступеня доктора філософії Ткачук Р. Р., 

аспіранта кафедри акушерства, гінекології та 

репродуктології.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

України щодо утворення спеціалізованої вченої 

ради з проведення разового захисту дисертації 

на тему «Медико-соціальне обґрунтування 

удосконаленої моделі профілактики 

травматизму у школярів» за спеціальністю 

14.02.03 «Соціальна медицина» Бондарь С. О., 

аспіранта кафедри управління охороною 

здоров’я (науковий керівник – професор 

Михальчук В. М.) у складі: 

Голова ради:  

1. Гойда Н. Г., д. мед. н. професор, професор 

кафедри управління охороною здоров’я 

НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Рецензенти: 

2. Бугро В. І., д. мед. н. професор, декан 

деканату по роботі з іноземцями, професор 

кафедри управління охороною здоров’я 

НМАПО імені П. Л. Шупика. 

3. Жилка Н. Я., д. мед. н. професор, професор 

кафедри акушерства, гінекології та 

перинатології НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Опоненти: 

4. Грузєва Т. С., д. мед. н. професор, завідувач 

кафедри соціальної медицини та громадського 

здоров’я НМУ імені О. О. Богомольця. 

5. Децик О. З., д. мед. н. професор, завідувач 

кафедри соціальної медицини та громадського 

здоров’я Івано-Франківського НМУ. 

 

6.3.2. Порушити клопотання перед МОН 

України щодо утворення спеціалізованої вченої 

ради з проведення разового захисту дисертації 

на тему «Перебіг вагітності та пологів у жінок з 

вегетативною дисфункцією, профілактика 

акушерських та перинатальних ускладнень» за 

спеціальністю 14.01.01 «Акушерство та 

гінекологія», аспіранта кафедри акушерства, 

гінекології та репродуктології Ткачук Р. Р. 

(науковий керівник – чл. - кор. НАМН України 

професор Камінський В. В.; термін виконання 

2016-2020) у складі:  

Голова:  

1. Судома І. О., д. мед. н. професор, професор 

кафедри акушерства, гінекології та 

репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Рецензенти:  

2. Романенко Т. Г., д. мед. н. професор, 

професор кафедри акушерства та гінекології           

№ 1 НМАПО імені П. Л. Шупика; 

3. Педаченко Н. Ю., д. мед. н. професор, 

професор кафедри акушерства, гінекології та 

перинатології НМАПО імені П. Л. Шупика. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Про назву дисертації Грязова А. А., 

аспіранта кафедри ядерної медицини, 

радіаційної онкології та радіаційної 

безпеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Про диплом доктора філософії 

НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Доповідач: професор Савичук Н. О., 

проректор з наукової роботи. 

 

 

 

 

 

Опоненти:  

4. Жабченко І. А., д. мед. н. професор, 

завідувач наукового відділу патології вагітності 

та пологів ДУ «ІПАГ імені академіка 

О. М. Лук’янової НАМН України»; 

5. Лакатош В. П., д. мед. н. професор, 

професор кафедри акушерства і гінекології № 1 

НМУ імені О. О. Богомольця. 

 

6.4. Змінити назву дисертації Грязова А. А., 

аспіранта кафедри ядерної медицини, 

радіаційної онкології та радіаційної безпеки з 

«Діагностичний супровід радіохірургічного 

лікування гліом високого ступеня злоякісності» 

на назву «Радіохірургічне лікування з 

діагностичним супроводом гліобластом з 

урахуванням молекулярно-генетичної структу-

ри пухлини» за спеціальністю 14.01.23 

«Променева діагностика, променева терапія» 

(науковий керівник – д. мед. н. Макеєв С. С.). 

 

6.5.1. Затвердити «Порядок замовлення, видачі 

та обліку диплома доктора філософії і та 

додатку до нього європейського зразка 

(DIPLOMA SUPPLEMENT) в у НМАПО імені              

П. Л. Шупика».  

6.5.2. Затвердити дизайн диплома доктора 

філософії НМАПО імені П. Л. Шупика. 

6.5.3. Видати диплом доктора філософії 

DR № 000532 Фроловій С. С. 

7. Різне  

7.1. Про зведений план науково-дослідних 

робіт НМАПО імені П. Л. Шупика на 2020 

рік. 

Доповідач: професор Савичук Н. О., 

проректор з наукової роботи. 

 

7.2. Про тему науково-дослідної роботи 

кафедри нейрохірургії. 

Доповідач: професор Савичук Н. О., 

проректор з наукової роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Про академічну відпустку Климової 

(Сиваченко) Ю. В., аспіранта кафедри 

дитячих і підліткових захворювань. 

Доповідач: професор Савичук Н. О., 

 

7.1. Затвердити зведений план науково-

дослідних робіт НМАПО імені П. Л. Шупика на 

2020 рік. 

 

 

 

7.2. Затвердити тему науково-дослідної роботи 

кафедри нейрохірургії «Прогнозування 

результатів лікування вогнепальних черепно-

мозкових поранень». Керівник – чл.-кор. НАМН 

України професор Поліщук М. Є.; відпові-

дальний виконавець – доцент Муравський А. В. 

Виконавці: професор Гончарук О. М., професор 

Педаченко Ю. Є., доцент Короткоручко А. О., 

к. мед.  н. Данчин Г. О., аспірант Переко-

пайко Ю. М. Термін виконання: 2020-2022. 

 

7.3. Надати академічну відпустку Климовій 

(Сиваченко) Ю. В., аспіранту кафедри дитячих і 

підліткових захворювань з 16.03.2020 по 

15.03.2021, та, відповідно, подовжити термін 



проректор з наукової роботи. 

 

 

7.4. Про академічну відпустку 

Соколенка С. Т., аспіранта кафедри урології. 

Доповідач: професор Савичук Н. О., 

проректор з наукової роботи. 

 

 

7.5. Про академічну відпустку Головні Н. І., 

аспіранта кафедри дитячих і підліткових 

захворювань. 

Доповідач: професор Савичук Н. О., 

проректор з наукової роботи. 

 

 

7.6. Про навчальні плани та програми 

навчальних циклів. 

Доп.: чл.-кор. НАМН України професор 

Вдовиченко Ю. П., перший проректор.  

7.6.1. Про навчальні плани та програми 

циклів тематичного удосконалення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчання в аспірантурі по 30.11.2021, за умови 

його поновлення, та термін виконання дисертації. 

 

7.4. Надати академічну відпустку Соколен-

ку С. Т., аспіранту кафедри урології з 16.03.2020 

по 15.03.2021 та, відповідно, подовжити термін 

навчання в аспірантурі по 24.09.2023, за умови 

його поновлення, та термін виконання дисертації 

 

7.5. Продовжити академічну відпустку 

Головні Н. І., аспіранту кафедри дитячих і 

підліткових захворювань з 03.03.2020 по 

02.09.2020 та, відповідно, подовжити термін 

навчання в аспірантурі по 31.05.2022, за умови 

його поновлення, та термін виконання дисертації. 

 

 

 

 

 

7.6.1. Затвердити навчальні плани та програми 

циклів ТУ: 

1. Актуальні питання акушерства та гінекології 

з позицій доказової медицини; тривалість 

навчання 0,5 місяця; кафедра акушерства та 

гінекології № 1. 

2. Актуальні питання загальної хірургії; 

тривалість навчання 0,25 місяця; кафедра 

загальної та невідкладної хірургії. 

3. Актуальні питання екогігієни; тривалість 

навчання 0,5 місяця; кафедра громадського 

здоров’я. 

4. Актуальні питання екстракорпоральних 

методів лікування; тривалість навчання 0,5 

місяця; кафедра кардіохірургії, рентгенендо-

васкулярних та екстракорпоральних технологій. 

5. Актуальні питання оториноларингології в 

амбулаторній практиці; тривалість навчання 0,25 

місяця; кафедра сімейної медицини і 

амбулаторно-поліклінічної допомоги.  

6. Актуальні питання оториноларингології в 

амбулаторній практиці; тривалість навчання 0,5 

місяця; кафедра сімейної медицини і 

амбулаторно-поліклінічної допомоги.  

7. Актуальні питання проблем дитячого віку в 

амбулаторній практиці; тривалість навчання 0,5 

місяця; кафедра сімейної медицини і 

амбулаторно-поліклінічної допомоги. 

8. Актуальні питання практичної підготовки 

лікарів-інтернів з акушерства та гінекології (для 

керівників інтернів на базах стажування); 

тривалість навчання 0,5 місяця; кафедра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акушерства та гінекології № 1. 

9. Актуальні питання рентгенодіагностики в 

клінічній практиці; тривалість навчання 0,5 

місяця; кафедра радіології. 

10. Амбулаторна проктологія; тривалість 

навчання 0,5 місяця; кафедра хірургії і 

проктології.  

11. Амбулаторна хірургія; тривалість навчання 

0,5 місяця; кафедра хірургії та судинної хірургії. 

12. Аритмологія в практиці лікаря-інтерніста (за 

очно-заочною формою з елементами 

дистанційного навчання); тривалість навчання 

0,5 місяця; кафедра кардіології. 

13. Ведення вагітних із захворюваннями 

внутрішніх органів в амбулаторно-поліклінічній 

практиці; тривалість навчання 0,5; 0,25 місяця; 

кафедра сімейної медицини. 

14. Ведення вагітних із захворюваннями 

внутрішніх органів в амбулаторно-поліклінічній 

практиці (за очно-заочною формою з елементами 

дистанційного навчання); тривалість навчання 

0,5; 0,25 місяця; кафедра сімейної медицини. 

15. Ведення вагітності високого ризику; 

тривалість навчання 0,5 місяця; кафедра 

акушерства і гінекології № 1. 

16. Вибрані питання гепатології; тривалість 

навчання 0,25 місяця; кафедра гастроентерології, 

дієтології і ендоскопії. 

17. Виходжування передчасно народжених 

дітей з застосуванням методу «мати-кенгуру» та 

катамнестичним спостереженням після виписки 

(за очно-заочною формою з елементами 

дистанційного навчання); тривалість навчання 

0,25; 0,5 місяця; кафедра неонатології. 

18. Готовність лікарні до надзвичайних 

ситуацій за індексом безпечності згідно критеріїв 

ВООЗ; тривалість навчання 0,5 місяця; кафедра 

медицини катастроф та військово-медичної 

підготовки.  

19. Дегенеративно-дистрофічні ураження 

хребта, вторинні порушення опорно-рухового 

апарату; тривалість навчання 0,5 місяця; кафедра 

ортопедії і травматології № 1. 

20. Діагностика, лікування і профілактика 

проявів інфекційних захворювань у порожнині 

рота у дітей; тривалість навчання 0,25 місяця; 

кафедра стоматології дитячого віку. 

21. Дотримання правил радіаційної безпеки при 

використанні джерел іонізуючого 

випромінювання в закладах охорони здоров’я, що 

надають стоматологічні послуги; тривалість 

навчання 0,25 місяця; кафедра ядерної медицини, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

радіаційної онкології та радіаційної безпеки. 

22. Електростимуляція та катетерні методи 

лікування аритмій; тривалість навчання 0,5 

місяця; кафедра хірургії серця та магістральних 

судин. 

23. Ендоваскулярні методи діагностики та 

лікування вад серця та аорти; тривалість 

навчання 0,5 місяця; кафедра кардіохірургії, 

рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних 

технологій. 

24. Ендоваскулярні методи діагностики та 

лікування ІХС та патології судин; тривалість 

навчання 0,5 місяця; кафедра кардіохірургії, 

рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних 

технологій. 

25. Ендовенозне електрозварювання в хірургії 

варикозної хвороби та її ускладнень; тривалість 

навчання 0,5 місяця; кафедра хірургії та судинної 

хірургії. 

26. Епілепсія у дітей; тривалість навчання 0,5 

місяця; кафедра дитячої неврології та медико-

соціальної реабілітації. 

27. Еходопплерографія. Вади серця; тривалість 

навчання 0,5 місяця; кафедра кардіології. 

28. Забезпечення санітарно-протиепідеміологіч-

ного благополуччя в закладах для дітей; 

тривалість навчання 0,25 місяця; кафедра 

громадського здоров’я. 

29. Клініко-функціональні аспекти серцево-

судинних хвороб; тривалість навчання 0,25 

місяця; кафедра функціональної діагностики. 

30. Командна робота персоналу лікарні за умов 

масового поступлення постраждалих, в тому 

числі вражених хімічними, радіаційними та 

бактеріологічними чинниками; тривалість 

навчання 0,5 місяця; кафедра медицини 

катастроф та військово-медичної підготовки.  

31. Комп’ютерна та магнітно-резонансна 

томографія ЦНС; тривалість навчання 0,5 місяця; 

кафедра радіології. 

32. Лапароскопічна хірургія ожиріння та 

метаболічного синдрому; тривалість навчання 0,5 

місяця; кафедра хірургії та судинної хірургії. 

33. Малоінвазивні технології в нейрохірургії; 

тривалість навчання 0,5 місяця; кафедра 

нейрохірургії. 

34. Міжнародна класифікація функціонування; 

тривалість навчання 0,5 місяця; кафедра дитячої 

неврології та медико-соціальної реабілітації. 

35. Міжнародна класифікація функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я в 

сучасній діяльності медичних закладів (за очно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочною формою з елементами дистанційного 

навчання); тривалість навчання 0,5 місяця; 

кафедра управління охороною здоров’я. 

36. Невідкладна допомога в акушерстві та 

гінекології з курсом симуляційного навчання; 

тривалість навчання 0,5 місяця; кафедра 

акушерства і гінекології № 1. 

37. Невідкладна отоларингологічна допомога в 

загальномедичній практиці; тривалість навчання 

0,25; 0,5 місяця; кафедра оториноларингології. 

38. Нові класифікації в психіатрії: МКХ-11, 

NbN, RDoC (за очно-заочною формою з 

елементами дистанційного навчання); тривалість 

навчання 0,5 місяця; кафедра психіатрії, 

психотерапії та медичної психології. 

39. Новітні методи лікування серцевої 

недостатності та кардіоміопатій; тривалість 

навчання 0,25 місяця; кафедра кардіохірургії, 

рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних 

технологій. 

40. Новітні методи лікування серцевої 

недостатності та кардіоміопатій; тривалість 

навчання 0,5 місяця; кафедра кардіохірургії, 

рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних 

технологій. 

41. Новітні методи лікування серцевої 

недостатності та кардіоміопатій (за очно-заочною 

формою з елементами дистанційного навчання); 

тривалість навчання 0,25 місяця; кафедра 

кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та 

екстракорпоральних технологій. 

42. Основи судинної та рентгенендоваскулярної 

хірургії; тривалість навчання 0,5 місяця; кафедра 

хірургії та судинної хірургії. 

43. Особливості надання невідкладної медичної 

допомоги на різних етапах лікування; тривалість 

навчання 0,25; 0,5 місяця; кафедра медицини 

невідкладних станів. 

44. Остеоартроз великих суглобів: клініка, 

діагностика та лікування. Ендопротезування; 

тривалість навчання 0,5 місяця; кафедра 

ортопедії і травматології № 1. 

45. Питання диференційної діагностики 

вірусних гепатитів та жовтяниць іншого 

походження; тривалість навчання 0,5 місяця; 

кафедра інфекційних хвороб.  

46. Питання пульмонології; тривалість навчання 

0,5 місяця; кафедра торакальної хірургії та 

пульмонології. 

47. Початкова, реанімаційна та післяреанімацій-

на допомога новонародженим (за очно-заочною 

формою з елементами дистанційного навчання); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тривалість навчання 0,5 місяця; кафедра 

неонатології. 

48. Принципи організації харчування різних 

груп населення в сучасних умовах (за очно-

заочною формою з елементами дистанційного 

навчання); тривалість навчання 0,5 місяця; 

кафедра громадського здоров’я. 

49. Психічні порушення у дітей і дорослих, 

сучасна психофармакотерпія (за очно-заочною 

формою з елементами дистанційного навчання); 

тривалість навчання 0,5 місяця; кафедра 

загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології. 

50. Реагування системи охорони здоров’я та 

лікувально-профілактичних закладів при масових 

поступленнях за шведською системою Mak-Sim. 

Тривалість навчання 0,5 місяця (78 годин).  

51. Робота відділень екстреної медичної 

допомоги багатопрофільних лікарень; тривалість 

навчання 0,5 місяця; кафедра медицини 

катастроф та військово-медичної підготовки.  

52. Сучасна відеолапараскопічна та 

малоінвазивна хірургія; тривалість навчання 

0,5 місяця; кафедра хірургії і проктології.   

53.Сучасна діагностика та лікувальна тактика 

при хворобі Гіршпрунга (мультидисциплінарний 

підхід); тривалість навчання 0,5 місяця; кафедра 

дитячої хірургії. 

54. Сучасні аспекти діагностики захворювань 

стравоходу, шлунку та кишечника; тривалість 

навчання 78 год.; кафедра патологічної та 

топографічної анатомії. 

55. Сучасні аспекти лікування порушень 

серцевого ритму; тривалість навчання 0,5 місяця; 

кафедра кардіохірургії, рентгенендоваскулярних 

та екстракорпоральних технологій. 

56 .Сучасні технології лікування атеросклерозу 

та ІХС; тривалість навчання 0,5 місяця; кафедра 

кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та 

екстракорпоральних технологій. 

57. Сучасні аспекти нутрітивної профілактики 

та лікування атеросклерозу; тривалість навчання 

0,25 місяця; кафедра гастроентерології, дієтології 

і ендоскопії. 

58. Сучасні методи лікування гострого періоду 

термічної травми; тривалість навчання 0,25 

місяця; кафедра комбустіології та пластичної 

хірургії. 

59. Сучасні методи фармакотерапії захворювань 

пародонта і СОПР у дітей; тривалість навчання 

0,25 місяця; кафедра стоматології дитячого віку. 

60. Сучасні підходи до діагностики та лікування 

артеріальної гіпертензії у дітей; тривалість 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.2. Про навчальні плани та програми 

циклів спеціалізації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.3. Про навчальні плани та робочі 

програми навчальних дисциплін освітньо-

професійної програми підготовки здобувачів 

вищої освіти на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти за спеціальністю 226 

Фармація, промислова фармація галузі знань 

навчання 0,25 місяця; кафедра дитячої кардіології 

та кардіохірургії. 

61. Сучасні проблеми ToRCH-інфекцій; 

тривалість навчання 0,5 місяця; кафедра 

вірусології. 

62. Убіквітарні та тропічні гельмінтози та 

паразитози; тривалість навчання 0,5 місяця; 

кафедра інфекційних хвороб.  

63. Ударно-хвильова терапія у лікуванні 

наслідків травм і захворювань опорно-рухового 

апарату; тривалість навчання 0,5 місяця; кафедра 

ортопедії і травматології № 1. 

64. Ургентна дитяча хірургія; тривалість 

навчання 0,5 місяця; кафедра дитячої хірургії. 

65. Фізична та реабілітаційна медицина в 

акушерстві і гінекології; тривалість навчання 0,5 

місяця; кафедра фізичної та реабілітаційної 

медицини і спортивної медицини. 

66. Хірургічна інфекція; тривалість навчання 0,5 

місяця; кафедра загальної та невідкладної 

хірургії. 

67. Хірургічна патологія яєчка і сім’яного 

канатика у дітей; тривалість навчання 0,5 місяця; 

кафедра дитячої хірургії. 

68. Теорія і практика медичного маркетингу для 

надавачів медичних послуг; тривалість навчання 

0,5 місяця; кафедра управління охороною 

здоров’я. 

 

7.6.2. Затвердити навчальні плани та програми 

циклів спеціалізації за спеціальностями: 

1. Бактеріологія; тривалість навчання 4 місяця; 

кафедра мікробіології, епідеміології та 

інфекційного контролю. 

2. Інвазивна електрофізіологія; тривалість 

навчання 3 місяця; кафедра кардіології. 

3. Інтервенційна кардіологія; тривалість 

навчання 3 місяця; кафедра кардіології. 

4. Дитяча кардіологія (для лікарів-педіатрів); 

тривалість навчання 5 місяців; кафедра дитячої 

кардіології та кардіохірургії. 

5. Дитяча кардіологія (для лікарів-кардіорев-

матологів дитячих); тривалість навчання 3 

місяця; кафедра дитячої кардіології та 

кардіохірургії. 

 

 

 

 

 

 

 



22 Охорона здоров’я. 

 

7.6.3.1. Про Навчальний план підготовки 

здобувачів вищої освіти на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я 

(очна денна форма навчання). Термін 

навчання: 1 рік 10 місяців. 

 

7.6.3.2. Про Навчальний план підготовки 

здобувачів вищої освіти на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова 

фармація» галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» (заочна форма навчання). Термін 

навчання: 2 роки 6 місяців. 
 

7.6.3.3. Про робочі програми навчальних 

дисциплін освітньо-професійної програми 

підготовки здобувачів вищої освіти на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти 

за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.3.1. Затвердити Навчальний план 

підготовки здобувачів вищої освіти на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я (очна 

денна форма навчання). Термін навчання: 1 рік 

10 місяців. 

 

7.6.3.2. Затвердити Навчальний план 

підготовки здобувачів вищої освіти на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова 

фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

(заочна форма навчання). Термін навчання: 2 

роки 6 місяців. 
 

7.6.3.2. Затвердити робочі програми 

навчальних дисциплін освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів вищої освіти на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я: 

1. Вирощування лікарських рослин (за 

очною денною та заочною формами навчання);  

2. Виробнича практика з фармацевтичної 

хімії (за очною денною та заочною формами 

навчання); 

3. Клінічне вивчення лікарських засобів (за 

очною денною та заочною формами навчання); 

4. Навчальна практика з фармакогнозії (за 

очною денною та заочною формами навчання); 

5. Ресурсознавство лікарських рослин (за 

очною денною та заочною формами навчання);  

6. Розробка лікарських засобів (за очною 

денною та заочною формами навчання); 

7. Системи якості у фармації (за очною 

денною та заочною формами навчання); 

8. Стандартизація лікарських засобів (за 

очною денною та заочною формами навчання);  

9. Теоретичні основи синтезу (за очною 

денною та заочною формами навчання); 

10. Токсикологічна та судова хімія (за очною 

денною та заочною формами навчання);  

11. Фармакогнозія (за очною денною та 

заочною формами навчання);  

12. Фармацевтична хімія (за очною денною та 

заочною формами навчання);  

13. Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків 

(за очною денною та заочною формами 

навчання); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Аптечна технологія ліків (за очною 

денною та заочною формами навчання); 

15. Біофармація (за очною денною та заочною 

формами навчання); 

16. Виробнича практика з аптечної технології 

ліків (за очною денною та заочною формами 

навчання);  

17. Засоби лікувальної косметики (за очною 

денною та заочною формами навчання); 

18. Лікарська токсикологія (за очною денною 

та заочною формами навчання); 

19. Нутриціологія та броматологія (за очною 

денною та заочною формами навчання); 

20. Побічна дія ліків (за очною денною та 

заочною формами навчання); 

21. Процеси та апарати фармацевтичного 

виробництва (за очною денною та заочною 

формами навчання); 

22. Технологія лікарських косметичних 

засобів (за очною денною та заочною формами 

навчання); 

23. Фармацевтична біотехнологія (за очною 

денною та заочною формами навчання); 

24. Фітотерапевтичні та гомеопатичні засоби 

(за очною денною та заочною формами 

навчання); 

25. Виробнича практика з організації та 

економіки фармації (за очною денною та заочною 

формами навчання); 

26. Виробнича практика з фармацевтичного 

менеджменту та маркетингу (за очною денною 

формою навчання); 

27. Виробнича практика з фармацевтичного 

менеджменту та маркетингу (за заочною формою 

навчання); 

28. Інтелектуальна власність (за очною 

денною та заочною формами навчання); 

29. Організація та економіка фармації (за 

очною денною формою навчання); 

30. Організація та економіка фармації (за 

заочною формою навчання); 

31. Основи страхової медицини (за очною 

денною та заочною формами навчання); 

32. Охорона праці та охорона праці в галузі 

(за очною денною та заочною формами 

навчання); 

33. Підготовка офіцерів запасу галузі знань 22 

Охорона здоров’я. Спеціальність 226 Фармація, 

промислова фармація (за очною денною формою 

навчання);  

34. Підготовка офіцерів запасу галузі знань 22 

Охорона здоров’я. Спеціальність 226 Фармація, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. Про внесення змін до структури 

НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Доповідач: Вознюк Т. І., начальник 

юридичного відділу. 

7.7.1. Про реорганізацію відділів 

докторантури та організації наукової 

діяльності і аспірантури та клінічної 

ординатури. 

 

 

7.7.2. Про ліквідацію відділення удоско-

налення зубних техніків НМАПО імені 

П. Л. Шупика. 

 

7.7.3. Про ліквідацію сектору досліджень, 

науково-технічних розробок, виконання робіт 

за державними цільовими програмами і 

державним замовленням науково-дослідного 

промислова фармація (за заочною формою 

навчання); 

35. Психологія спілкування. Основи 

поведінки споживача у фармації (за очною 

денною та заочною формами навчання); 

36. Соціальна фармація (за очною денною та 

заочною формами навчання); 

37. Фармакоекономіка (за очною денною та 

заочною формами навчання); 

38. Фармацевтичний менеджмент і маркетинг 

(за очною денною формою навчання); 

39. Фармацевтичний менеджмент і маркетинг 

(за заочною формою навчання); 

40. Фармацевтичне та медичне 

товарознавство (за очною денною та заочною 

формами навчання); 

41. Фармацевтичне право та законодавство (за 

очною денною та заочною формами навчання); 

42. Виробнича практика з клінічної фармації 

(за очною денною та заочною формами 

навчання); 

43. Виробнича практика з промислової 

технології ліків (за очною денною та заочною 

формами навчання); 

44. Клінічна фармація та фармацевтична опіка 

(за очною денною та заочною формами 

навчання); 

45. Практика з технології ліків (за очною 

денною та заочною формами навчання); 

46. Промислова технологія ліків (за очною 

денною та заочною формами навчання); 

47. Фармакотерапія з фармакокінетикою (за 

очною денною та заочною формами навчання). 

 

 

 

 

 

7.7.1. Реорганізувати відділи докторантури та 

організації наукової діяльності і аспірантури та 

клінічної ординатури шляхом їх об’єднання в 

один структурний підрозділ – відділ аспірантури 

і докторантури. 

 

7.7.2. Ліквідувати відділення удосконалення 

зубних техніків НМАПО імені П. Л. Шупика. 

 

 

7.7.3. Ліквідувати сектор досліджень, науково-

технічних розробок, виконання робіт за 

державними цільовими програмами і державним 

замовленням науково-дослідного центру. 



центру. 

 

7.7.4. Про перейменування сектору з 

лікувальної роботи та взаємодії з клінічними 

базами. 

 

 

7.7.5. Про перейменування сектору оренди. 

 

 

7.8. Про локальні нормативні документи 

НМАПО імені П. Л. Шупика. 

 

7.8.1. Про проєкт Кодексу академічної 

доброчесності НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Доповідач: Вознюк Т. І., начальник 

юридичного відділу. 

 

7.8.2. Про проєкт Положення про 

дистанційне навчання у НМАПО імені 

П. Л. Шупика. 

Доповідач: Вознюк Т. І., начальник 

юридичного відділу. 

 

7.9. Про рекомендації до друку рукописів. 

Доповідач: професор Горачук В. В., учений 

секретар. 

7.9.1. Про рекомендацію до друку рукопису 

атласу «Середній отит». Вид. друге, доп.   

Автори: професор Косаковський А. Л.; 

Юрочко Ф. Б.; Копанська Д. Б.  

Рецензенти: професор Писанко В. М.; 

професор Абизов Р. А., професор Кіщук В. В. 

 

7.9.2. Про рекомендацію до друку рукопису 

навчального посібника «Актуальні питання 

гінекології у практиці сімейного лікаря».  

Автори: академік НАМН України професор 

Вороненко Ю. В.; професор Шекера О. Г.; 

чл.-кор. НАМН України професор Вдовичен-

ко Ю. П.; д. мед. н. Горбунова О. В.;               

д. мед. н. Суслікова Л. В.; професор 

Медведовська Н. В.; д. мед. н.            

Вдовиченко С. Ю.; к. мед. н. 

Зарічанська Х. В.; к. мед. н. Непочатова-

Курашкевич Е. І.; професор Педаченко Н.Ю.; 

д. мед. н. Вітюк А. Д.; к. мед. н. 

Гончарук Н. П.; к. мед. н. Гурженко О. Ю.; 

к. мед. н. Нецкар І. П.; к. мед. н. Шекера І. О.; 

Єрмолович Н. А.; Мосендз О. В.  

Рецензенти: професор Корж О. М.; 

професор Голяновсь-кий О. В.; професор 

 

 

7.7.4. Перейменувати сектор з лікувальної 

роботи та взаємодії з клінічними базами у відділ 

з лікувальної роботи та взаємодії з клінічними 

базами. 

 

7.7.5. Перейменувати сектор оренди у відділ 

оренди. 

 

 

 

 

7.8.1. Затвердити Кодекс академічної 

доброчесності НМАПО імені П. Л. Шупика. 

 

 

 

7.8.2. Затвердити Положення про дистанційне 

навчання у НМАПО імені П. Л. Шупика. 

 

 

 

 

 

 

 

7.9.1. Рекомендувати до друку рукопис атласу 

«Середній отит». Вид. друге, доп.  

Автори: професор Косаковський А. Л.;            

Юрочко Ф. Б.; Копанська Д. Б.  

Рецензенти: професор Писанко В. М.; професор 

Абизов Р. А., професор Кіщук В. В. 

 

7.9.2. Рекомендувати до друку рукопис 

навчального посібника «Актуальні питання 

гінекології у практиці сімейного лікаря».  

Автори: академік НАМН України професор 

Вороненко Ю. В.; професор Шекера О. Г.;                    

чл.-кор. НАМН України професор                 

Вдовиченко Ю. П.; д. мед. н. Горбунова О. В.;            

д. мед. н. Суслікова Л. В.; професор 

Медведовська Н. В.; д. мед. н. Вдовиченко С. Ю.; 

к. мед. н. Зарічанська Х. В.; к. мед. н. 

Непочатова-Курашкевич Е. І.; професор 

Педаченко Н. Ю.; д. мед. н. Вітюк А. Д.;                          

к. мед. н. Гончарук Н. П.; к. мед. н.                                  

Гурженко О. Ю.; к. мед. н. Нецкар І. П.; к. мед. н. 

Шекера І. О.; Єрмолович Н. А.; Мосендз О. В.  

Рецензенти: професор Корж О. М.; професор 

Голяновський О. В.; професор Подольський В. В. 

 



Подольський В. В. 

 

7.9.3. Про рекомендацію до друку рукопису 

методичних рекомендацій «Імплементація 

принципів залучення пацієнтів 

(партисипація) до процесів діагностики та 

лікування».  

Автори: професор Мінцер О. П.; професор 

Моісеєнко Р. О.; Новик А. М.;              

Ганинець П. П.  

Рецензенти: чл.-кор. НАН України 

професор Крючин А. А.; професор                      

Гойда Н. Г. 

 

7.9.4. Про рекомендацію до друку рукопису 

довідника «Наукова, науково-технічна та 

інноваційна діяльність НМАПО імені                     

П. Л. Шупика у 2019 році».  

Автори: академік НАМН України професор 

Вороненко Ю. В.; чл.-кор. НАМН України 

професор Вдовиченко Ю. П.; професор 

Савичук Н. О.; професор Толстанов О. К.; 

професор Гульчій О. П.; Проценко О. С.; 

професор Моїсеєнко Р. О.; Сохань Ю. О.; 

професор Горачук В. В.; доцент Вернер О. 

М.; ст. досл. Глоба М. В.; доцент 

Сіренко О. Ф.; Бригинець Д. Д.; Вознюк Т. І.; 

Шенд-рик С. П.; Плугатир В. М.; 

Вашуленко О. В.; Смаглюк О. Є.; 

Кравчук Л. Г.; доцент Бабінцева Л. Ю.; 

професор Шекера О. Г.; професор 

Дорошенко О. М.; доцент Суслікова Л. В.; 

професор Трохимчук В. В.; професор 

Маменко М. Є.; доцент Кушніренко С. В.; 

доцент Шуба В. Й.; Рачинська О. І.; 

Дзісь І В., Загайнова Л. І.; Аугунас С. В.; 

Панфілова К. М.; Гбур І. С.  

Рецензенти: професор Зозуля І. С.; 

професор Дроздова А. О. 

 

7.9.5. Про рекомендацію до друку рукопису 

методичних рекомендацій «Алгоритми 

лабораторної діагностики деяких соматичних 

захворювань в практиці лікаря первинної 

допомоги».  

Автори: професор Луньова Г. Г., професор 

Матюха Л. Ф., д. мед. н. доцент Процюк О. 

В., Титова Т. А., доцент Клименко Л. В., 

Якубовська І. А.  

Рецензенти: професор Мороз Г. З., 

професор Хіміон Л. В.  

 

 

 

7.9.3. Рекомендувати до друку рукопис 

методичних рекомендацій «Імплементація 

принципів залучення пацієнтів (партисипація) до 

процесів діагностики та лікування».  

Автори: професор Мінцер О. П.; професор 

Моісеєнко Р. О.; Новик А. М.; Ганинець П. П.  

Рецензенти: чл.-кор. НАН України професор 

Крючин А. А.; професор Гойда Н. Г. 

 

 

 

 

7.9.4. Рекомендувати до друку рукопис 

довідника «Наукова, науково-технічна та 

інноваційна діяльність НМАПО імені                       

П. Л. Шупика у 2019 році».  

Автори: академік НАМН України професор 

Вороненко Ю. В.; чл.-кор. НАМН України 

професор Вдовиченко Ю. П.; професор Савичук 

Н. О.; професор Толстанов О. К.; професор 

Гульчій О. П.; Проценко О. С.; професор 

Моїсеєнко Р. О.; Сохань Ю. О.; професор 

Горачук В. В.; доцент Вернер О. М.; ст. досл. 

Глоба М. В.; доцент Сіренко О. Ф.;           

Бригинець Д. Д.; Вознюк Т. І.; Шендрик С. П.; 

Плугатир В. М.; Вашуленко О. В.;               

Смаглюк О. Є.; Кравчук Л. Г.; доцент              

Бабінцева Л. Ю.; професор Шекера О. Г.; про-

фесор Дорошенко О. М.; доцент Суслікова Л. В.; 

професор Трохимчук В. В.; професор Мамен-

ко М. Є.; доцент Кушніренко С. В.; доцент 

Шуба В. Й.; Рачинська О. І.; Дзісь І. В., Загай-

нова Л. І.; Аугунас С. В.; Панфілова К. М.; 

Гбур І. С.  

Рецензенти: професор Зозуля І. С.; професор 

Дроздова А. О. 

 

 

7.9.5. Рекомендувати до друку рукопис 

методичних рекомендацій «Алгоритми 

лабораторної діагностики деяких соматичних 

захворювань в практиці лікаря первинної 

допомоги».  

Автори: професор Луньова Г. Г., професор 

Матюха Л. Ф., д. мед. н. доцент Процюк О. В., 

Титова Т. А., доцент Клименко Л. В.,  

Якубовська І. А.  

Рецензенти: професор Мороз Г. З., професор 

Хіміон Л. В.  

 



7.10. Про склад редакційних колегій 

журналів, співзасновником яких є НМАПО 

імені П. Л. Шупика. 

Доповідач: професор Савичук Н. О., 

проректор з наукової роботи. 

7.10.1. Про склад редакційної колегії 

журналу «Гематология. Трансфузиология. 

Восточная Европа» (головний редактор – 

професор Видиборець С. В.).  

 

 

 

 

7.10.2. Про склад редакційної колегії 

журналу «Східноєвропейський журнал 

хвороби Паркінсона й екстрапірамідних 

захворювань» (головний редактор – 

професор Труханов Є. О.). 

 

 

 

 

7.11. Про зміст журналів, співзасновником 

яких є НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Доповідач: професор Савичук Н. О., 

проректор з наукової роботи. 

 

 

 

 

 

 

7.12. Про ліцензійні справи та концепції 

освітньої діяльності. 

Доп.: професор Тріщинська М. А., 

начальник відділу моніторингу якості 

діяльності. 

7.12.1. Про ліцензійну справу щодо 

розширення провадження освітньої 

діяльності у сфері післядипломної освіти в 

інтернатурі за спеціальністю 228 Педіатрія у 

галузі знань 22 Охорона здоров'я з 

ліцензованим обсягом 200 осіб.  

 

7.12.2. Про ліцензійну справу щодо 

розширення провадження освітньої 

діяльності у сфері післядипломної освіти 

щодо підвищення кваліфікації лікарів за 

спеціальністю 228 Педіатрія у галузі знань 22 

Охорона здоров'я з ліцензованим обсягом 

3700 осіб (із урахуванням строків навчання). 

 

 

 

 

 

 

7.10.1. Погодити склад редакційної колегії 

журналу «Гематология. Трансфузиология. 

Восточная Европа» (головний редактор – 

професор Видиборець С. В.) та подати заявку до 

МОН України для включення його до Переліку 

наукових фахових видань України у категорії «Б» 

(галузь знань «Медичні науки»). 

 

7.10.2. Погодити склад редакційної колегії 

журналу «Східноєвропейський журнал хвороби 

Паркінсона й екстрапірамідних захворювань» 

(головний редактор – професор Труханов Є. О.) 

та подати заявку до МОН України для включення 

його до Переліку наукових фахових видань 

України у категорії «Б» (галузь знань «Медичні 

науки»). 

 

7.11. Затвердити зміст журналів, співзаснов-

ником яких є НМАПО імені П. Л. Шупика: 

1. Хірургія дитячого віку, № 1 (66), 2020; 

2. Кардіохірургія та інтервенційна кардіо-

логія, № 1 (28), 2020; 

3. Гематология. Трансфузиология. Восточная 

Европа, том 6, № 1, 2020; 

4. Сучасна педіатрія. Україна, № 2 (106), 

2020. 

 

 

 

 

 

 

7.12.1. Ухвалити ліцензійну справу щодо 

розширення провадження освітньої діяльності у 

сфері післядипломної освіти в інтернатурі за 

спеціальністю 228 Педіатрія у галузі знань 22 

Охорона здоров'я з ліцензованим обсягом 200 

осіб. 

 

7.12.2. Ухвалити ліцензійну справу щодо 

розширення провадження освітньої діяльності у 

сфері післядипломної освіти щодо підвищення 

кваліфікації лікарів за спеціальністю 228 

Педіатрія у галузі знань 22 Охорона здоров'я з 

ліцензованим обсягом 3700 осіб (із урахуванням 

строків навчання) 

 



7.12.3. Про ліцензійну справу щодо розши-

рення провадження освітньої діяльності у 

сфері післядипломної освіти для осіб з 

вищою освітою щодо підвищення кваліфіка-

ції науково-педагогічних працівників закла-

дів вищої та післядипломної освіти за спеці-

альністю 228 Педіатрія у галузі знань 22 

Охорона здоров'я з ліцензованим обсягом 150 

осіб. 

 

7.12.4. Про ліцензійну справу щодо 

розширення провадження освітньої 

діяльності у сфері післядипломної освіти 

щодо спеціалізації лікарів за спеціальністю 

228 Педіатрія у галузі знань 22 Охорона 

здоров'я з ліцензованим обсягом 1710 осіб. 

 

7.12.5. Про Концепцію освітньої діяльності 

НМАПО імені П. Л. Шупика в інтернатурі за 

спеціальністю 228 Педіатрія галузі знань 22 

Охорона здоров'я у сфері післядипломної 

освіти для осіб з вищою освітою. 

 

7.12.6. Про Концепцію освітньої діяльності 

НМАПО імені П. Л. Шупика з підвищення 

кваліфікації лікарів за спеціальністю 228 

Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоров'я у 

сфері післядипломної освіти для осіб з 

вищою освітою. 

 

7.12.7. Про Концепцію освітньої діяльності 

НМАПО імені П. Л. Шупика з підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних і наукових 

працівників закладів вищої (післядипломної) 

медичної освіти та наукових установ за 

спеціальністю 228 Педіатрія галузі знань 22 

Охорона здоров'я у сфері післядипломної 

освіти для осіб з вищою освітою. 

 

7.12.8. Про Концепцію освітньої діяльності 

НМАПО імені П. Л. Шупика зі спеціалізації 

лікарів за спеціальністю 228 Педіатрія галузі 

знань 22 Охорона здоров'я у сфері 

післядипломної освіти для осіб з вищою 

освітою. 

 

7.13. Про склад тимчасової комісії вченої 

ради НМАПО імені П. Л. Шупика з 

перевірки кафедри онкології. 

Доповідач: д. мед. н. доцент Суслікова Л. В., 

директор УДІР, голова комісії. 

 

7.12.3. Ухвалити ліцензійну справу щодо 

розширення провадження освітньої діяльності у 

сфері післядипломної освіти для осіб з вищою 

освітою щодо підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників закладів вищої та 

післядипломної освіти за спеціальністю 228 

Педіатрія у галузі знань 22 Охорона здоров'я з 

ліцензованим обсягом 150 осіб. 

 

 

7.12.4. Ухвалити ліцензійну справу щодо 

розширення провадження освітньої діяльності у 

сфері післядипломної освіти щодо спеціалізації 

лікарів за спеціальністю 228 Педіатрія у галузі 

знань 22 Охорона здоров'я з ліцензованим 

обсягом 1710 осіб. 

 

7.12.5. Ухвалити Концепцію освітньої 

діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика в 

інтернатурі за спеціальністю 228 Педіатрія галузі 

знань 22 Охорона здоров'я у сфері 

післядипломної освіти для осіб з вищою освітою. 

 

7.12.6. Ухвалити Концепцію освітньої 

діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика з 

підвищення кваліфікації лікарів за спеціальністю 

228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоров'я у 

сфері післядипломної освіти для осіб з вищою 

освітою. 

 

7.12.7. Ухвалити Концепцію освітньої 

діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика з 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 

наукових працівників закладів вищої 

(післядипломної) медичної освіти та наукових 

установ за спеціальністю 228 Педіатрія галузі 

знань 22 Охорона здоров'я у сфері 

післядипломної освіти для осіб з вищою освітою. 

 

7.12.8. Ухвалити Концепцію освітньої 

діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика зі 

спеціалізації лікарів за спеціальністю 228 

Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоров'я у 

сфері післядипломної освіти для осіб з вищою 

освітою. 

 

7.13. Затвердити склад тимчасової комісії 

вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з 

перевірки кафедри онкології: 

- доцент Шуба В. Й., декан хірургічного 

факультету; 

- доцент Вернер О. М., начальник навчально-
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