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Чемич Микола Дмитрович  
ПРОГРАМА РОЗБУДОВИ Громадської Організації «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» 

1 З вдячністю приймаючи зроблене ГО «ВАІ» у розвитку професійної спілки інфекціоністів, зобов’язуюсь зберігати і 

примножувати надбання і традиції вироблені протягом попередніх років. 

2 Разом з тим враховуючи сучасні тенденції розвитку суспільства, пропоную своє бачення розвитку асоціації на засадах 

взаємоповаги, академічної доброчесності, дотримання етики (у т. ч. професійної, особистої) і деонтології.  

3 Маю детальне бачення кожного напрямку і готовий до сприйняття новаторських ідей. Буду вдячний за співпрацю! 

 

 

Президент ГО "ВАІ"

Віцепрезиденти

інфекційні хвороби
дитячі інфекційні 

хвороби

Президія

президент, віцепрезиденти,
почесний президент,
очільники за різними
напрямками, секретар,
скарбник та ін.

Правління

до складу входять: 

президент, віцепрезиденти, почесний
президент, очільники за різними
напрямками, голови обласних осередків,
юрист, секретар, скарбник та ін.

Ревізійна комісія

Обов’язкове 
створення 

електронного 
Єдиного реєстра 
членів ГО «ВАІ»
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Експертна Рада 
стейкхолдерів 
(роботодавців)

директори клінічних лікувальних 
закладів

дитячі інфекційні 
хвороби

інфекційні хвороби

керівники профільних 
клінічних кафедр

інфекційні хвороби
дитячі інфекційні 

хвороби

Робота з МОЗ 
і НСЗ України
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Експертна Рада з вироблення 
клінічних стандартів і 

настанов 

Інфекційні хвороби і 
паразитологія

дорослі дитячі

епідеміологія і 
імунопрофілактика?

Робота з 
МОЗ України
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Наукова Рада ГО 
«ВАІ»

Наукові і 
міжнародні

- визначення
перспективних напрямів
розвитку наукової та
інноваційної діяльності;

- вироблення стратегії у
сфері наукової діяльності
та напрямів
впровадження її
результатів

- стан науково-дослідної
роботи та інноваційної
діяльності,
публікаційної
активності,
міжнародного наукового
співробітництва;

- стан, проблем і
перспектив розвитку
окремих наукових
напрямків

Наукове товариство студентів 
(слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих вчених 
ГО «ВАІ»

- представлення
інтересів студентів
(слухачів), аспірантів,
докторантів і молодих
вчених з питань
наукової роботи та
розвитку академічної
кар’єри;

- планування організації
і проведення щорічних
наукових конференцій,
семінарів для студентів,
аспірантів і молодих
вчених

- популяризація
наукової діяльності
серед студентської
молоді;

- сприяння залученню
студентів, зокрема
молодших курсів, до
наукової діяльності та
стартап руху

- сприяння підвищенню
якості наукових
досліджень студентів та
молодих вчених;

- сприяння в організації
діяльності молодіжних
наукових творчих
об'єднань (студентських
наукових гуртків,
лабораторій, центрів,
інститутів тощо)

Робота з МОН і 
МОЗ України, ЦГЗ
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З повагою, 

Микола ЧЕМИЧ 

 

 

Експертна Рада з безперервної 
професійної освіти

Вищі заклади освіти (курси, 
стажування, спеціалізація, робочі 

програми тощо)

Післядипломної Додипломної

Атестація 

інфекційні хвороби
дитячі інфекційні 

хвороби

Робота з МОН і МОЗ 
України


