МОЗ УКРАЇНИ
Вінницький національний медичний університет
ім. М.І. Пирогова
НАКАЗ
/ J . р ї - 2020 р.

№_

Про призначення Державної екзаменаційної
комісії для прийому державних випускних
іспитів на фармацевтичному факультеті
(денна форма навчання) 2020 року
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII та
згідно з Положенням про порядок створення та організацію роботи Державної
екзаменаційної комісії у ВНМУ ім. М.І.Пирогова, затвердженого вченою радою ВНМУ ім.
М.І.Пирогова 28.01.2016 року (протокол № 7) та на підставі Положення про організацію
та порядок проведення державної атестації студентів, за напрямом підготовки «Фармація»
спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація» у ВНМУ ім. М.І. Пирогова,
затвердженого 28.08.2015 р.:
НАКАЗУЮ:

1.
Для проведення державної атестації 2020 року вітчизняних та іноземн
студентів фармацевтичного факультету, спеціальностей «Фармація» та «Клінічна
фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» денної форми навчання створити
Державну екзаменаційну комісію фармацевтичного факультету у складі:
1) Голова Державної екзаменаційної комісії фармацевтичного факультету:
КРИВОВ'ЯЗ Олена Вікторівна, завідувач кафедри фармації Вінницького
національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, доктор фармацевтичних наук,
доцент.
2) Члени Державної екзаменаційної комісії фармацевтичного факультету:
д.мед.н., проф. Власенко О.В. - проректор з наукової роботи, кафедра нормальної
фізіології;
к.мед.н., доц. Бобрук В.П.
- декан фармацевтичного факультету, кафедра фармації;
к.біол.н., доц. Бобровська О.А. - заступник декана по денній формі навчання,
кафедра фармації;
к.хім.н., доц. Ющенко Т.І.
- завідувач кафедри фармацевтичної хімії;
к.мед.н., доц. Борейко Т.І.
- кафедра нормальної фізіології;
д.мед.н., проф. Мельник А.В. - заступник декана по роботі з іноземними студентами,
кафедра біологічної та загальної хімії (на період
складання іспитів іноземними студентами);
к.мед.н., доц. Семененко О.М. - кафедра фармації;
к.біол.н., доц. Щерба І.К.
- кафедра фармації;
ас. Мазур О.І.
- кафедра фармацевтичної хімії.

3) Секретаріат Державної екзаменаційної комісії фармацевтичного факультету:
Відповідальні секретарі: к.фарм.н., доц. Івко Т.І., кафедра фармації;
к.біол.н., доц. Кременська Л.В., кафедра фармації

2.
З метою проведення державних випускних іспитів для студентів спеціальнос
«Фармація» та «Клінічна фармація» денної форми навчання призначити із числа
професорсько-викладацького складу ВНМУ ім. М.І.Пирогова таких екзаменаторів:
1) фармацевтичної хімії:
к.фарм.н., доц. Давиденко О.О.
ас. Недорезанюк Н.С.

- кафедра фармацевтичної хімії
- кафедра фармацевтичної хімії;

2) фармакогнозії:
к.фарм.н., доц. Гарник М.С.
к.фарм.н., доц. Очеретнюк А..

- кафедра фармацевтичної хімії.
- кафедра фармацевтичної хімії;

3) технології лікарських засобів:
к.фарм.н., доц. Томашевська Ю.О.
- кафедра фармації;
к.фарм.н., доц. Коваль В.М.
- кафедра фармації.
4) організації та управління у фармації:
к.мед.н., доц. Тарасюк М.Б.
- кафедра соціальної медицини та 003.
ст. викл. Благун О.Д.
- кафедра фармації;
ст. викл. Гайдай О.Д.
- кафедра фармації;
5) клінічної фармації:
д.мед.н., проф. Яковлева 0 .0 .
к.мед.н., доц. Семененко І.Ф.
к.мед.н., доц. Стопінчук О.В.

6) медичної хімії:
ас. Недорезанюк Н.С.

- завідувач кафедри клінічної фармації та
клінічної фармакології;
- кафедра клінічної фармації та клінічної
фармакології;
- кафедра клінічної фармації та клінічної
фармакології.

- кафедра фармацевтичної хімії;

3.
Державні іспити проводити на базі нового навчального корпусу згідно
розкладом, початок о 8.30 год.

4.
Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогіч
(навчальної) роботи проф. Гумінського Ю.Й.

Проректор з науково-педаг
(навчальної) роботи

проф. Ю.ГУМІНСЬКИИ

Погоджено:
Начальник юридичного відділу

С. СЕРГІИЧУК

