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№ 988-з

Про затвердження
екзаменаторів

В доповнення до наказу № 742-з від 01.03.2017 р.
НАКАЗУЮ:
Затвердити екзаменаторами на семестрові іспити літньої екзаменаційної сесії
2016 - 2017 н.р.:

-

-

-

-

МЕДИЧНІ ФАКУЛЬТЕТИ №1, №2 в т.ч. англомовне відділення
з медичної біології, паразитології та генетики
проф. Воробець З.Д. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Чупашко О.Я.
доц. Сергієнко Л.М.
доц. Корчинська О.С.
доц. Першин О.І.
доц. Закальський А.Є. (англомовне відділення)
доц. Парижак С.Я. (англомовне відділення)
ст.викл. Ткаченко О.Р.
ст викл. Кушинська М.Є.
з медичної та біологічної фізики
доц. Личковський Е.І.
доц. Вісьтак М.В.
доц. Пайкуш М.А.
ст. викл. Фафула Р.В. (англомовне відділення)
к.б.н. Федорович З.Я. ( англомовне відділення)
з біоорганічної хімії
проф. Музиченко В.А.
доц. Штойко Н.Є.
доц. Камінський Д.В. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Зеліско Н.І. ( англомовне відділення)
ст.викл. Гаврилюк О.В.
з іноземної мови (за професійним спрямувнням)
д.ф.н. Содомора П.А.
доц. Смольська Л.Ю.
доц. Кучумова Н.В.
доц. Ісаєва О.С.
доц. Снітовська О.Й.
ст.викл. Єрченко О.В.
ст.викл. Манюк Л.В.
к.п.н. Кінаш Ю.М.
викл. Задорожна О.І.

-

-

-

-

-

-

-

з української мови як іноземної (для чужоземних студентів)
доц. ЄщенкоТ.А. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Черкес Н.Д. (в т.ч. англомовне відділення)
ст.викл. Чикайло І.В. (англомовне відділення)
з фізіології
проф. Заячківська О.С. (в т.ч. англомовне відділення)
проф. Стойка Р.С. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Савицька М.Я. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Чупашко О.І. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Кондро М.М.
доц. Петришин Ю.С.
доц. Мельник О.І.
доц. Ковальчук С.М.
доц. Мисаковець О.Г.
доц. Федоренко Ю.В.
доц. Піняжко Р.О. (в т.ч. англомовне відділення)
к.м.н. Суходольська Н.В. (в т.ч. англомовне відділення)
к.м.н.Пшик-Тітко І.О. (англомовне відділення)
з біологічної хімії
проф. Скляров О.Я (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Бондарчук Т.І.
доц. Кобилінська Л.І.
доц. Макаренко Т.М.
доц. Федевич Ю.М.
доц. Хаврона О.П.
доц. Фоменко І.С. (англомовне відділення)
з патоморфології
проф. Поспішіль Ю.О.
проф. Волос Л.І.
доц. Грицина І.В.
доц. Кузик Ю.І.
доц. Томашова С.А.
доц. Серветник М.І. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Вовк В.І. (англомовне відділення)
доц. Гаврилюк О.М. (англомовне відділення)
з патофізіології
проф. Регеда М.С.
доц. Любінець Л.А.
доц. Лукович І.М.
доц. Семенців Н.Г. (англомовне відділення)
доц. Колішецька М.А. (англомовне відділення)
з фармакології
проф. Піняжко О.Р. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Гаврилюк І.М. (в т.ч. англомовне відділення)
доц.Іванків О.Л.
доц. Чикайло І.П.
з гігієни та екології, в т.ч. військової гігієни
проф. Федоренко В.І.
доц. Кіцула Л.М.
доц. Козак Л.П. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Мудра І.Г.
доц. Риза Л.В.
доц. Пластунов Б.А.
доц. Москвяк Н.В.
доц. Лотоцька-Дудик У.Б. (англомовне відділення)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

з урології
проф. Борис Ю.Б. (в т.ч. іноземні студенти)
проф. Боржієвський А.Ц.
доц. Личковський О.Е.
к.м.н. Боржієвський О.А. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Мицик Ю.О. (англомовне відділення)
з оториноларингології
доц. Цимар А.В.
доц. Москалик О.Є.
доц. Бариляк М.Б. (англомовне відділення)
з психіатрії , наркології
проф. Білобривка Р.І.
доц. Панас А.Р.
доц. Кулик Б.В. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Рахман Л.В. (в т.ч. англомовне відділення)
з фтизіатрії
проф. Костик О.П.
доц. Чуловська У.Б.
доц. Луцишин Т.В.
доц Невзгода О.А. (англомовне відділення)
з офтальмології
доц. Абашина Н.М.
доц. Павловська Г.Я.
доц. Юревич В.Р. (англомовне відділення)
з неврології
проф. Пшик С.С.
проф. Негрич Т.І.
проф. Мар’єнко Л.Б.
доц. Король Г.М.
з дерматології, венерології
д.м.н. Сизон О.О.
доц. Білинська О.А.
доц. Бабак І.Д.
з внутрішньої медицини в т.ч. військової терапії
проф. Абрагамович О.О.
проф. Радченко О.М.
проф. Дзісь Є.І.
доц. Долотказіна К.Б.
доц. Заяць З.Є.
доц. Панасюк М.Т.
доц. Пронів Л.М.
доц. Яцкевич О.Я.
доц. Комариця О.Й.
доц. Жакун І.І.
доц. Сорокопуд О.О.
доц. Пляцко М.Г. (англомовне відділення)
к.м.н. Федець А.Б. (англомовне відділення)
к.м.н. Лозинський Р.Ю. (англомовне відділення)
з інфекційних хвороб
проф. Зінчук О.М.
доц. Кіселик І.О.
доц. Задорожний А.М.
доц. Крижанська М.О. (англомовне відділення)
доц. Ворожбит О.Б. (англомовне відділення)

-

-

-

-

-

з хірургії в т.ч. військової хірургії
проф. Лукавецький О.В.
проф. Коломійцев В.І. (англомовне відділення)
проф. Кобза І.І.
проф. Федоренко В.П.
проф. Кулик Л.В.
проф. Орел Ю.Г.
доц. Баб’як Т.Є.
доц. Посівнич М.М.
доц. Хом’як В.В. (англомовне відділення)
доц. Жук Р.А.
доц. Коваль А.І.
доц. Єлісєєв Г.Ю.
доц. Щур О.В.
з анестезіології та інтенсивної терапії
проф. Підгірний Я.М. (в т.ч. англомовне відділення)
проф. Фесенко В.С. (в т.ч. англомовне відділення)
проф. Фесенко У.А. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Іванюшко О.В.
доц. Матолінець Н.В.
доц. Міщук В.Р.
к.м.н. Філик О.В.
доц. Гарбар М.О. (англомовне відділення)
з педіатрії
проф. Няньковський С.Л.
проф. Беш Л.В.
доц. Дедишин Л.П.
доц. Секретар Л.Б.
доц. Кузьмінов Ю.Б.
з соціальної медицини, оганізації охорони здоров’я
проф. Рудень В.В.
доц. Дячишин В.І.
ст.викл. Ковальська І.М.
к.м.н. Ковальська О.Р.
з акушерства та гінекології
проф. Маркін Л.Б.
д.м.н. Семенина Г.Б.
д.м.н. Паєнок О.С.
доц. Жемела О.М.
доц. Анісімова І.М.
доц. Бєсєдін О.В.
доц. Ісаєва К.Ю.
доц. Ященко Л.М.
доц. Коритко О.О.
доц. Святоцька О.В.

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, в т.ч. англомовне відділення
-

-

-

-

-

-

з медичної біології, паразитології та генетики
проф. Воробець З.Д. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Чупашко О.Я.
доц. Корчинська О.С.
доц. Першин О.І.
доц. Закальський А.Є. (англомовне відділення)
доц. Парижак С.Я. (англомовне відділення)
з анатомії людини
проф. Матешук-Вацеба Л.Р.
доц. Вільхова І.В.
доц. Галюк У.М.
доц. Мота О.М.
доц. Пальтов Є.В.
доц. Фік В.Б.
доц. Борис Р.Я. (англомовне відділення)
доц. Кирик Х.А. (англомовне відділення)
доц. Танчин І.А. (англомовне відділення)
з гістології, цитології та ембріології
проф. Луцик О.Д. (в т.ч. англомовне відділення)
проф. Ященко А.М. (в т.ч. англомовне відділення)
проф. Білий Р.О. (в т.ч. англомовне відділення)
проф. Єлісєєва О.П.
доц. Наконечна О.В. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Смолькова О.В. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Дудок В.В.
доц. Челпанова І.В. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Джура О.Р. (в т.ч. англомовне відділення)
з іноземної мови (за професійним спрямуванням)
д.ф.н. Содомора П.А.
доц. Смольська Л.Ю.
доц. Кучумова Н.В.
доц. Ісаєва О.С.
доц. Снітовська О.Й.
ст.викл. Єрченко О.В.
ст.викл. Манюк Л.В.
к.п.н. Кінаш Ю.М.
викл. Задорожна О.І.
з української мови як іноземної (для чужоземних студентів)
доц. ЄщенкоТ.А. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Черкес Н.Д. (в т.ч. англомовне відділення)
ст.викл. Чикайло І.В. (англомовне відділення)
з фізіології в т.ч. фізіології жувального апарату
проф. Заячківська О.С. (в т.ч. англомовне відділення)
проф. Стойка Р.С. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Савицька М.Я. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Ковальчук С.М.
доц. Паніна Л.В.
доц. Федоренко Ю.В.
доц. Чупашко О.І. (англомовне відділення)
доц. Піняжко Р.О. (англомовне відділення)
к.м.н.Пшик-Тітко І.О. (англомовне відділення)
к.м.н.Суходольська Н.В. (англомовне відділення)

-

-

-

-

-

-

-

з біологічної хімії
проф. Скляров О.Я (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Бондарчук Т.І.
доц. Хаврона О.П.
доц. Фоменко І.С. (англомовне відділення)
з мікробіології, вірусології та імунології у т.ч. мікробіології порожнини рота
проф. Корнійчук О.П. (в т.ч. англомовне відділення)
проф. Данилейченко В.В.
доц. Солонинко І.І.
доц. Павлій С.Й. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Шикула Р.Г.
ст.викл. Тимків М.З. (англомовне відділення)
з профілактики стоматологічних захворювань
доц. Колесніченко О.В.(в т.ч. англомовне відділення)
доц. Пришко З.Р.
к.м.н. Гриньох В.О.
з терапевтичної стоматології
доц. Синиця В.В.
доц. Довганик В.В.
доц. Ріпецька О.Р. (англомовне відділення)
з хірургічної стоматології
проф. Варес Я.Е. (англомовне відділення)
проф. Ломницький І.Я.
доц. Мокрик О.Я.
доц. Винарчук-Патерега В.В.
доц. Медвідь Ю.О.
з ортопедичної стоматології
проф. Кордіяк А.Ю. (англомовне відділення)
доц. Заліський Б.М.
доц. Кухта В.С.
доц. Стиранівська О.Я.
доц. Матвійчук О.Я. (англомовне відділення)
з дитячої терапевтичної стоматології
доц. Колесніченко О.В.(в т.ч. англомовне відділення)
доц. Солонько Г.М.
доц. Гуменюк О.М.
к.м.н. Іванчишин В.В.

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, в т.ч. англомовне відділення
Спеціальність „Фармація”
-

-

-

-

-

-

-

-

-

з вищої математики і статистики
доц. Личковський Е.І.
ст.викл. Лапка І.Я.
ст. викл. Фафула Р.В. (англомовне відділення)
к.б.н. Федорович З.Я. ( англомовне відділення)
з загальної та неорганічної хімії
доц. Огурцов В.В. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Роман О.М. (англомовне відділення)
доц. Драпак І.В.
з фізіології
проф. Заячківська О.С. (в т.ч. англомовне відділення)
проф. Стойка Р.С. (англомовне відділення)
доц. Савицька М.Я. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Ковальчук С.М.
доц. Паніна Л.В.
доц. Федоренко Ю.В.
доц. Мельник О.І.
к.м.н. Суходольська (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Чупашко О.І. (англомовне відділення)
доц. Піняжко Р.О. (англомовне відділення)
к.м.н. Пшик-Тітко І.О. (англомовне відділення)
з біологічної фізики з фізичними методами аналізу
доц. Личковський Е.І.
доц. Пайкуш М.А.
ст. викл. Фафула Р.В. (англомовне відділення)
к.б.н. Федорович З.Я. ( англомовне відділення)
з української мови як іноземної (для чужоземних студентів)
доц. ЄщенкоТ.А. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Черкес Н.Д. (в т.ч. англомовне відділення)
ст.викл. Чикайло І.В. (англомовне відділення)
з аналітичної хімії
доц. Галькевич І.Й.
ст.викл. Крамаренко С.Ю.
доц. Бідніченко Ю.І. (англомовне відділення)
з органічної хімії
доц. Штойко Н.Є.
ст. викл. Гаврилюк О.В.
доц. Камінський Д.В. (англомовне відділення)
з фармацевтичної ботаніки
проф. Воробець Н.М. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Черпак О.М.
доц. Дармограй Р.Є.
з патологічної фізіології
проф. Регеда М.С.
доц. Любінець Л.А.
доц. Лукович І.М.
доц. Семенців Н.Г. (англомовне відділення)
доц. Колішецька М.А. (англомовне відділення)

-

-

-

-

-

-

-

з аптечної технології лікарських засобів
проф. Калинюк Т.Г.
доц. Білоус С.Б.
доц. Якимів О.В.
доц. Гриновець І.С. (іноземні студенти)
доц. Гудзь Н.І. (англомовне відділення)
доц. Струс О.Є. (англомовне відділення)
з біологічної хімії
проф. Скляров О.Я (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Кобилінська Л.І.
доц. Хаврона О.П.
доц. Фоменко І.С. (англомовне відділення)
з фармакогнозії
доц. Дармограй Р.Є.
доц. Бензель Л.В.
доц. Шаповалова Н.В.
ст.викл.Бензель І..Л. (англомовне відділення)
з фармакології
проф. Піняжко О.Р. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Гаврилюк І.М. (в т.ч. англомовне відділення)
доц. Іванків О.Л.
з фармацевтичної хімії
проф. Лесик Р.Б. (в т.ч. англомовне відділення)
ст.викл. Новікевич О.Т.
доц. Крищишин А.П. (англомовне відділення)
з промислової технології лікарських засобів
доц. Ващенко К.Ф.
доц. Ващенко О.О. (в т.ч. англомовне відділення)
ст.викл. Федін Р.М.
з організації та економіки фармації
проф. Громовик Б.П.
доц. Корнієнко О.М.
доц. Городецька І.Я.
ст.викл. Шунькіна С.Є. (англомовне відділення)

Спеціальність „Клінічна фармація”
-

-

-

-

-

з фармацевтичної ботаніки
проф. Воробець Н.М.
доц. Черпак О.М.
з органічної хімії
доц. Штойко Н.Є.
ст.викл Гаврилюк О.В.
з аналітичної хімії
доц. Галькевич І.Й.
ст.викл. Крамаренко С.Ю.
з патологічної фізіології
проф. Регеда М.С.
доц. Любінець Л.А.
доц. Лукович І.М.
з біологічної хімії
проф. Скляров О.Я
доц. Кобилінська Л.І.
доц. ХаронаО.П.

-

-

-

з фармакогнозії
доц. Дармограй Р.Є.
доц. Бензель Л.В.
з фармакології
проф. Піняжко О.Р.
доц. Чикайло І.П.
з клінічної фармакології
доц. Лопатинська О.І.
доц. Ривак Т.Б.

Ректор

Віза: Солонинко І.І.
Юрисконсульт: Мінаєв М.Г.

Розсилка: канцелярія, навчальний відділ, деканати.

Б.С. Зіменковський

