
МОЗ УКРАЇНИ 

Вінницький національний медичний університет  

ім. М.І.Пирогова  

 

Н А К А З 

 

Від  25.   04.   2014 р.                     м. Вінниця    № 26 

 

Про призначення екзаменаційної комісії 

  для прийому Державного випускного 

  іспиту на фармацевтичному факультеті.    
 

 

 

1. Наказом МОЗ України  № 288  від 25.04. 2014 р. головою Державної 

екзаменаційної комісії на фармацевтичному факультеті Вінницького 

національного медичного університету імені М.І.Пирогова затверджена 

Хворост Ольга Павлівна, професор кафедри хімії природних сполук 

Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук.  

 

 

2. Для проведення випускного державного іспиту в 2013-2014 

навчальному році у випускників спеціальностей „Фармація”  та “Клінічна 

фармація” створити екзаменаційну комісію у складі: 
 

Голова – Хворост Ольга Павлівна, професор кафедри хімії природних 

сполук Національного фармацевтичного університету, доктор 

фармацевтичних наук.  

 

Члени комісії:  

 

 проф. Мороз В.М. 

 

проф. Гумінський Ю.Й. 

 

доц. Бобрук В.П. 

доц.  Мельник А.В. 

 

проф. Ковальчук В.П. 

 

доц. Кривов’яз О.В. 

доц. Ющенко Т.І. 

ас. Клекот О.О. 

 

- канд. ф.н. Коваль В.М. 

 

- ректор, завідувач кафедри нормальної 

фізіології; 

- проректор з навчальної роботи, завідувач 

кафедри анатомії людини; 

- декан фармацевтичного факультету;  

- заступник декана по роботі з іноземними    

студентами; 

- кафедра мікробіології, вірусології та 

  імунології; 

- кафедра фармації; 

- кафедра фармацевтичної хімії; 

- кафедра клінічної фармації та клінічної 

фармакології; 

- кафедра фармації. 

 

 

 



Відповідальні секретарі        - ас. Тозюк О.Ю.      –  каф.  фармації 

- ас. Полонець О.В.  –   каф. фармацевтичної 

хімії 

 

  

 3. Призначити екзаменаторами для проведення  державної атестації 

студентів спеціальності “Фармація” та “Клінічна фармація” 2014 року 

випуску: 

 

з фармацевтичної хімії та фармакогнозії: 

 

Недорезанюк Н.С. 

Гарник М.С. 

Давиденко О.О. 

Скупа О.О. 

Очеретнюк А.О. 

- асистент кафедри фармацевтичної хімії; 

- асистент кафедри фармацевтичної хімії; 

- асистент кафедри фармацевтичної хімії; 

- асистент кафедри фармацевтичної хімії; 

- асистент кафедри фармацевтичної хімії – (на час 

складання іспитів студентами-іноземцями). 

 
 

з технології ліків: 

 

Кривов’яз О.В.     -  доцент кафедри фармації;  

Томашевська Ю.О.    -  канд. ф.н. кафедри фармації; 

Коваль В.М.     -  канд. ф.н. кафедри фармації; 

Гордзієвська Н.А.    -  ст.викл. кафедри фармації. 

 

 

з управління та економіки у фармації: 

 

Благун О.Д.     - асистент кафедри фармації;   

Тарасюк М.Б.     - доцент кафедри соціальної медицини та ООЗ;  

Крекотень О.М.     - доцент кафедри соціальної медицини та ООЗ; 

Баліцька О.П.     - к.фарм.н., асистент кафедри фармації – (на час 

         складання іспитів студентами-іноземцями). 

 

з клінічної фармації: 

 

Яковлєва О.О.           - професор, завідувач кафедри клінічної фармації та  

      клінічної фармакології; 

Семененко І.Ф.           - доцент кафедри клінічної фармації та клінічної 

      фармакології. 

Барало Р.П.   - доцент кафедри клінічної фармації та клінічної 

      фармакології; 

 

 

Ректор 

        академік НАМН України    проф. В.М. Мороз 


