
 

МОЗ УКРАЇНИ 

Вінницький національний медичний університет  

ім. М.І.Пирогова  

 

Н А К А З 

 

Від  25.  04. 2014 р.                    м. Вінниця    № 29 
 

Про призначення екзаменаційної комісії 

  для прийому Державних випускних 

  іспитів   на стоматологічному факультеті    

 

1. Наказом МОЗ України  № 288 від 25. 04. 2014 р. головою Державної 

екзаменаційної комісії на стоматологічному факультеті Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І.Пирогова затверджена Кулигіна Валентина Миколаївна, 

завідувач кафедри терапевтичної стоматології Вінницького національного медичного 

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

 

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

екзаменаційну комісію у складі: 

 

Голова – Кулигіна Валентина Миколаївна, завідувач кафедри терапевтичної 

стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, доктор 

медичних наук, професор.  

 

Члени комісії:     

 

проф. Мороз В.М.    

доц. Постоловська Т.Т.   

  

доц. Пшелуцький Ф.Ф. 

 

доц. Дацишин П.Т. 

 

проф. Луцюк М.Б. 

доц. Гаврилюк А.О. 

 

доц. Макарова Л.П. 

доц. Шевня П.С.  

д.б.н., проф. Сарафинок Л.А. 

 

доц. Пашінська О.С. 

доц. Браженко Ю.Ф. 

доц. Барціховський А.І. 

доц. Мруг В.М. 

 

ст. викл. Мунтян В.Л. 

ас. Гончарук Т.І. 

- ректор, завідувач кафедри нормальної фізіології; 

- декан стоматологічного факультету, доцент          

кафедри загальної гігієни; 

- заступник проректора з міжнародних   зв’язків,  

доцент  кафедри внутрішньої медицини № 1; 

- заступник декана з міжнародних   зв’язків, 

  доцент кафедри  нормальної фізіології; 

- професор кафедри біологічної хімії; 

- зав. кафедри патологічної анатомії, судової 

медицини та медичного законодавства; 

- доцент кафедри внутрішньої медицини № 1; 

- доцент кафедри загальної хірургії; 

- завідувач кафедри фізвиховання, ЛФК  

  з курсом медицини катастроф; 

- доцент кафедри фармакології; 

- доцент кафедри дитячої стоматології; 

- доцент кафедри оториноларингології; 

- доцент кафедри мікробіології, вірусології та  

  імунології; 

- ст. викладач кафедри ортопедичної стоматології; 

- асистент кафедри загальної гігієни та 

  екології. 

 

 



Відповідальний секретар  -  к.мед.н., доц. Поліщук С.С., кафедра   хірургічної  

стоматології та щелепно-лицьової хірургії; 

                     

Секретар:                             - к.мед.н., доц. Чуга Т.В., кафедра дитячої   стоматології. 

      

 

 

 Екзаменатори  

з терапевтичної, хірургічної, ортопедичної та дитячої стоматології: 

 

д.мед.н., проф. Шувалов С.М. 

к.мед.н., доц. Беляєв Е.В. 

к.мед.н., доц. Ісакова Н.М. 

к.мед.н., ас. Горай М.А. 

 

ас. Дорош І.О. 

- завідувач кафедри хірургічної стоматології;  

- доцент кафедри ортопедичної стоматології; 

- доцент  кафедри дитячої стоматології; 

- асистент кафедри терапевтичної стоматології. 

 

- секретар  

 

 

к.мед.н., доц. Мунтян Л.М. 

к.мед.н., доц. Курдиш А.Ф.  

д.мед.н., доц. Барило О.С. 

к.мед.н., доц. Дмитрієв М.О.  

      

ас. Коцюра О.О. 

 

- завідувач кафедри ортопедичної стоматології; 

- доцент кафедри терапевтичної стоматології; 

- доцент кафедри хірургічної стоматології; 

- доцент кафедри дитячої стоматології; 

 

- секретар 

 

 

 

к.мед.н., доц. Філімонов Ю.В. 

к.мед.н., доц. Беляєва Л.Г. 

к.мед.н. Шкільняк Л.І. 

к.мед.н., доц. Ковальчук Л.О. 

 

 к.мед.н., доц. Руда І.В. 

- завідувач кафедри дитячої стоматології; 

- доцент кафедри хірургічної стоматології; 

- асистент кафедри хірургічної стоматології; 

- доцент кафедри терапевтичної стоматології. 

 

- секретар 

 

 

Державні іспити проводяться на базі кафедр терапевтичної стоматології, 

ортопедичної стоматології та стоматології дитячого віку.  

 

 

 

 

 

 

Ректор 

        академік  НАМН України    проф. В.М. Мороз 
 


