
 

МОЗ УКРАЇНИ 

Вінницький національний медичний університет  

ім. М.І.Пирогова  

Н А К А З 

 

Від  25.  04.  2014 р.                    м. Вінниця    № 28 

 

Про призначення екзаменаційних комісій  

для прийому Державних випускних 

іспитів на медичних факультетах №1 і №2.  

 

1. Наказом МОЗ України № 288  від 25. 04. 2014 р. головами державних 

екзаменаційних комісій у Вінницькому національному медичному університеті 

затверджені: 

 - Станіславчук Микола Адамович, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 

Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, доктор медичних 

наук, професор, 

  - Булат Леонід Мусійович, завідувач кафедри пропедевтики дитячих захворювань 

та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету імені 

М.І.Пирогова, доктор медичних наук, професор. 

 

2. Для проведення державних іспитів в 2013-2014 навчальному році створити  

екзаменаційні комісії:  

 

Державна екзаменаційна комісія №1: 

 

 Голова –  Станіславчук Микола Адамович, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 

Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, доктор медичних 

наук, професор. 

Члени комісії: 

проф.  Мороз В.М.  

 

проф. Петрушенко В.В. 

доц. Шевчук Ю.Г.  

доц. Фуніков А.В. 

 

доц. Пархонюк В.П. 

проф. Фомін О.О.  

Головні спеціалісти: 

Камінський О.А. 

 

Кукуруза І.Л. 

 

Бевза Л.І. 

 

Дабіжа С.І. 

 

 

- ректор, академік НАМН України, завідувач кафедри   

нормальної фізіології; 

- проректор з наукової роботи,  кафедра хірургії № 1; 

-  декан медичного факультету № 1;  

- заступник декана медичного факультету № 1,  

  кафедра загальної хірургії; 

- заступник декана медичного факультету № 1,   

- професор кафедри дитячої хірургії; 

 

- головний хірург обласного УОЗ (на період складання  

іспиту з хірургії); 

  - головний акушер - гінеколог обласного УОЗ (на період 

складання іспиту з акушерства та гінекології); 

  - головний педіатр обласного УОЗ (на період складання 

іспиту з педіатрії); 

 - заступник головного лікаря обл. СЕС (на період складання 

іспиту з гігієни); 



 

Швидюк С.І. 

 

  

 

 - головний терапевт обласного УОЗ (на період складання 

іспиту з внутрішньої медицини). 

 

Відповідальний секретар     -  Тереховська О.І.  - доц. кафедри гістології;  

Секретарі                               -  Коробко О.А.       - доц. кафедри внутрішньої медицини № 2; 

                                                - Фоміна Н.С.          - доц. кафедри мікробіології, вірусології 

     та імунології; 

                                                  - Нюшко Т.Ю.         - к.мед.н., асистент кафедри внутрішньої 

      медицини № 3; 

                                                  - Пентюк Л.О. - доц. кафедри внутрішньої медицини № 3 

  

    

Державна екзаменаційна комісія № 2: 

 

Голова -  Булат Леонід Мусійович, завідувач кафедри пропедевтики дитячих захворювань 

та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету імені 

М.І.Пирогова,  доктор медичних наук, професор. 

 

 

 Члени комісії:                 

проф. Погорілий В.В.  

 

д.мед.н., доц. Заїка С.В. 

 

проф.Г.К.Палій 

проф. Фоміна Л.В. 

доц. Власенко О.В. 

доц. Федорченко О.В. 

доц. Ходаківський О.А. 

проф. Булавенко О.В. 

д.мед.н. Бондар С.А. 

проф. Йолтухівський М.В. 

доц. Кириченко В.І. 

доц. Кондратюк А.І. 

доц. Серебреннікова О.А. 

 

Головні спеціалісти: 

Камінський О.А. 

 

Кукуруза І.Л. 

 

Бевза Л.І. 

 

Швидюк С.І. 

 

Дабіжа С.І. 

 

 

 

 

 

- проректор з лікувальної роботи,  завідувач кафедри  

дитячої хірургії; 

- проректор з міжнародних зв’язків, кафедра внутрішньої та 

сімейної медицини    

 - завідувач кафедри мікробіології та вірусології 

- завідувач навчального відділу; 

 - декан медичного факультету № 2; 

  - декан факультету по роботі з іноземними студентами; 

  - заступник декана по роботі з іноземними студентами;  

  - завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2; 

  - завідувач кафедри шкірно-венеричних хвороб;   

- кафедра нормальної фізіології;  

- кафедра травматології та ортопедії; 

  - кафедра медичної психології та психіатрії; 

  - заступник декана медичного факультету № 2, доцент 

    кафедри психіатрії; 

 

- головний хірург обласного УОЗ (на період складання  

іспиту з хірургії; 

  - головний акушер - гінеколог обласного УОЗ (на період 

складання іспиту з акушерства та гінекології); 

  - головний педіатр обласного УОЗ (на період складання 

іспиту з педіатрії); 

  - головний терапевт обласного УОЗ  

    (на період складання іспиту з внутрішньої медицини) 

  - заступник головного лікаря обласної санітарно-                                      

епідеміологічної станції обласного УОЗ (на період 

складання іспиту з гігієни); 

  

 



 

Відповідальний секретар   -  Корольова Н.Д. - доцент кафедри екстремальної медицини та 

                                                                               БЖД; 

 Секретарі:                            - Антонець В.А.   - доцент кафедри педіатрії № 1; 

-  Андросова О.С. - к.мед.н., асистент кафедри інфекційних      

            хвороб; 

                                              - Звенігородська Г.Ю. - к.мед.н.,  асистент кафедри педіатрії  

        № 2. 

 

 

Екзаменатори 

з внутрішніх та інфекційних хвороб  

 

проф. Денисюк В.І. 

проф. Мостовий Ю.М. 

проф. Чернобровий В.М. 

проф. Колісник П.Ф. 

 

проф. Мороз Л.В.  

 

проф. Станіславчук М.А. 

проф. Сєркова В.К. 

доц. Пшелуцький Ф.Ф. 

доц.  Монастирський Ю.І. 

доц. Бурдейна Л.В. 

доц. Кузьмінова Н.В. 

доц. Остапчук О.І. 

 

проф. Власенко М.В. 

проф. Іванов В.П. 

проф. Пухлик Б.М. 

доц. Осійський І.Ю. 

доц. Бондарчук О.Б.  

к.мед.н. Дуднік А.І.  

доц. Андрушко І.І. 

доц. Кульчевич Л.В. 

 

проф. Константинович Т.В. 

проф. Палій І.Г. 

д.мед.н., с.н.с.Шевчук С.В. 

- завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3; 

- завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини; 

- завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини; 

- завідувач кафедри медичної реабілітації та медико-

санітарної експертизи; 

- завідувач кафедри інфекційних хвороб; 

 

- завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1; 

- кафедра внутрішньої медицини № 1; 

- кафедра внутрішньої медицини № 1; 

- кафедра внутрішньої медицини № 1; 

- кафедра внутрішньої медицини № 1; 

- кафедра внутрішньої медицини № 1; 

- кафедра внутрішньої медицини № 1; 

 

- завідувач кафедри ендокринології;  

- кафедра внутрішньої медицини № 3; 

- завідувач кафедри фтизіатрії; 

- кафедра фтизіатрії; 

- кафедра фтизіатрії; 

- кафедра фтизіатрії; 

- кафедра внутрішньої медицини № 1; 

- кафедра внутрішньої медицини медичного 

  факультету № 2; 

- кафедра пропедевтики внутрішньої медицини; 

- кафедра внутрішньої та сімейної медицини; 

- завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 

 

Іспит з  внутрішніх хвороб  провести на базі  обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова     

згідно розкладу з 8.30 год. 

 

Екзаменатори 

з хірургічних хвороб з дитячою хірургією 

 

 

проф. Погорілий В.В. 

 

проф. Петрушенко В.В. 

проф. Шапринський В.О. 

- проректор з лікувальної роботи, завідувач 

   кафедри дитячої хірургії; 

- проректор з наукової роботи, кафедра  хірургії № 1; 

- завідувач кафедри хірургії № 1; 



проф. Годлевський А.І. 

проф. Желіба М.Д. 

проф. Каніковський О.Є.  

проф. Хіміч С.Д.  

доц. Кривецький В.Ф. 

проф. Фіщенко В.О.  

доц. Слепов В.В. 

доц. Кириченко В.І. 

доц. Макогончук А.В. 

проф. Кукуруза Ю.П. 

доц. Конопліцький В.С. 

доц. Барало І.В. 

к.мед.н. Дмитришин С.П. 

доц. Гомон М.Л. 

доц. Тереховський А.І.  

д.мед.н., доц. Костюк О.Г. 

 

доц. Мітюк О.І. 

 

- завідувач кафедри хірургії № 2; 

- завідувач кафедри загальної хірургії; 

- завідувач кафедри хірургії мед. ф-ту  № 2; 

- кафедра загальної хірургії; 

- кафедра хірургії № 1; 

- завідувач кафедри травматології і ортопедії; 

-  кафедра травматології і ортопедії; 

- кафедра травматології і ортопедії; 

- кафедра травматології і ортопедії; 

- кафедра дитячої хірургії; 

  - кафедра дитячої хірургії; 

- кафедра  хірургії № 1; 

- кафедра хірургії № 1; 

- кафедри хірургії № 1; 

- кафедра загальної хірургії; 

- завідувач кафедри променевої діагностики, 

  променевої терапії та онкології. 

- 

 

Іспит з   хірургічних хвороб провести на базі  обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова   

згідно розкладу з 8.30 год. 

 

 

Екзаменатори 

 з дитячих хвороб та дитячих інфекційних хвороб  

 

проф. Дудник В.М. 

доц. Гончаров Л.І. 

доц. Андрікевич І.І.  

доц. Попов В.П. 

доц. Сінчук Н.І.  

доц. Сторожук І.В.    

доц. Мантак Г.І. 

проф. Яблонь О.С.  

д.мед.н. Токарчук Н.І. 

к.мед.н. Катілов О.В. 

доц. Кулик Я.М.   

 

проф. Незгода І.І.  

проф. Кириленко В.А. 

доц. Станіславчук Л.М.   

доц. Онофрійчук О.С. 

доц. Кулик Л.Г. 

доц. Корицька І.В. 

к.мед.н., ас. Богомолов А.Е. 

 

- завідувач кафедри педіатрії № 2; 

- кафедра педіатрії № 2; 

- кафедра педіатрії № 2; 

- кафедра педіатрії № 2; 

- кафедра педіатрії № 2; 

- кафедра педіатрії № 2; 

- кафедра педіатрії № 2; 

- завідувач кафедри педіатрії  № 1; 

- кафедра педіатрії № 1; 

Завідувач кафедри пропедевтики дитячих хв.  - кафедра педіатрії № 1; 

- кафедра педіатрії № 1; 

 

- завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб; 

- кафедра дитячих інфекційних хвороб; 

- кафедра дитячих інфекційних хвороб; 

- кафедра дитячих інфекційних хвороб; 

- кафедра фтизіатрії; 

- кафедра фтизіатрії; 

- кафедра фтизіатрії; 

 

 

Іспит з дитячих хвороб провести на базі обласної клінічної дитячої лікарні згідно розкладу 

з 8.30 год. 

 

 



 

 

Екзаменатори 

 з акушерства та гінекології 

 

д.мед.н., доц. Чайка Г.В. 

проф. Мазорчук Б.Ф. 

д.мед.н.  Процепко О.О. 

доц. Літвінов С.К. 

доц. Дністрянска А.П. 

доц. Степанюк Л.І. 

доц. Годлевська Н.А. 

доц. Коньков Д.Г.    

 

проф. Булавенко О.В. 

проф. Гайструк А.Н.  

доц. Балабуєва С.В. 

доц. Михальчук М.А.   

д.мед.н., доц. Дзісь Н.П.   

доц. Тарасюк С.А. 

- завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1; 

- професор кафедри акушерства і гінекології № 1; 

- кафедра акушерства і гінекології № 1; 

  - кафедра акушерства і гінекології № 1; 

- кафедра акушерства і гінекології № 1; 

- кафедра акушерства і гінекології № 1; 

- кафедра акушерства і гінекології № 1; 

- кафедра акушерства і гінекології № 1. 

 

- завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2; 

- кафедра акушерства і гінекології № 2; 

- кафедра акушерства і гінекології № 2; 

- кафедра акушерства і гінекології № 2; 

- кафедра акушерства і гінекології № 2; 

- кафедра акушерства і гінекології № 2. 

 

Іспит з  акушерства і гінекології провести на базі міського пологового будинку № 1 та 

районної лікарні згідно розкладу з 8.30 год. 

 

 

 

Екзаменатори з загальної та медичної психології 

 

проф. Пшук Н.Г. 

к.мед.н. Кривонос Т.Г. 

к.мед.н. Стукан Л.В. 

к.психол.н. Кондратюк А.І. 

- завідувач кафедри медичної психології та психіатрії; 

- доцент кафедри медичної психології та психіатрії; 

- доцент кафедри медичної психології та психіатрії; 

- доцент кафедри медичної психології та психіатрії 

 

Іспит з медичної психології провести на базі обласної клінічної психоневрологічної 

лікарні ім. О.І.Ющенка   згідно розкладу з 9.00. 

 

 

 

Екзаменатори з психіатрії та наркології 

 

проф. Римша С.В. 

д.мед.н. Гнатишин М.С 

к.мед.н. Серебреннікова О.А. 

к.мед.н. Коваленко І.В. 

- завідувач кафедри  психіатрії та наркології; 

- доцент кафедри медичної психології та психіатрії; 

- доцент кафедри  психіатрії та наркології; 

- головний психотерапевт УОЗ. 

 

Іспит з медичної психології провести на базі обласної клінічної психоневрологічної 

лікарні ім. О.І.Ющенка   згідно розкладу з 9.00. 

 

 

 

 

 



 

 

 Екзаменатори з гігієни, соціальної медицини,  

організації та економіки охорони здоров’я: 

 

проф. Очередько О.М.  

  доц. Пилипчук В.Л. 

  доц. Вихристюк Г.І. 

  доц. Слєпова Т.О. 

  доц. Паламар І.В. 

  засл. лікар України 

  Черешнюк Г.С. 

  

  проф. Сергета І.В. 

  доц. Краснова  Л.І. 

  доц. Яцина О.В. 

  доц. Григорчук Л.І. 

  доц. Редчіц М.А. 

  доц. Зайцева К.А. 

  доц. Браткова О.Ю.  

  доц. Шевчук Т.В. 

      

- завідувач  кафедри соц. медицини та ООЗ; 

- кафедра соціальної медицини та ООЗ; 

- кафедра соціальної медицини та ООЗ; 

- кафедра соціальної медицини та ООЗ; 

- кафедра соціальної медицини та ООЗ; 

- кафедра соціальної медицини та ООЗ; 

 

 

- завідувач кафедри загальної гігієни та екології; 

- кафедра загальної гігієни та екології; 

- кафедра загальної гігієни та екології; 

- кафедра загальної гігієни та екології; 

- кафедри загальної гігієни та екології; 

  - кафедра загальної гігієни та екології;  

- кафедра загальної гігієни та екології; 

- кафедра загальної гігієни та екології. 

 

Іспит з гігієнічних дисциплін провести в музеї університету згідно розкладу з 8.30 год. 

   

 

 

 

 

 

Ректор 

             академік  НАМН України    проф. В.М. Мороз 


