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Про створення робочих груп
У відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Постанови КМУ «Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра у вищих
навчальних закладах (наукових установах)» № 261 від 23.03.2016 р., та з метою організації
якісного науково-освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня магістр,
НАКАЗУЮ:
1.
Створити робочі групи з проведення самоаналізу з акредитації освітньопрофесійних програм у складі:
із спеціальності «Фармація» денна та заочна форма навчання:
Гумінський Ю.Й. - проректор з навчальної роботи, доктор медичних наук, професор;
Власенко О.В. - проректор з наукової роботи, доктор медичних наук, професор;
Фоміна Л.В. - керівник навчального відділу, доктор медичних наук, професор;
Кривов’яз О.В. - гарант освітньої програми, доктор фармацевтичних наук, професор, зав.
кафедри фармації;
Бобрук В.П. - декан фармацевтичного факультету, доцент кафедри фармації;
Федорченко О.В. - декан факультету по роботі з іноземними студентами, доцент кафедри
нормальної фізіології
Ющенко Т.І. - завідувач кафедри фармацевтичної хімії, доцент;
Дорошкевич І.О. - завуч кафедри клінічної фармації, доцент;
Діденко Н.О. - завуч кафедри фармації, доцент;
Очередько О.М. - зав. кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я,
доктор медичних наук, професор;
Борисова Л.З - в.о. директора ТОВ «Ерсель Фарма Україна»;
Поліщук І.А. - керівник ТОВ «Спецфармація»;
Кордон Ю.В. - відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри
мікробіології;
Настенко Г.Ф. - керівник планово-фінансового відділу;
Гнатюк В.І. - радник ректора по кадровим питанням;
Власов О.І. - проректор з АГЧ;
Кравчук Н.М. - директор наукової бібліотеки
Прохоров О.Д. - керівник інформаційно-аналітичного відділу;
Сергійчук С.Л. - керівник юридичного відділу

Матвійчук М.В. - голова профспілки співробітників університету;
Побережець В.Л. - голова студентської профспілки;
Єфименко О. - в.о. голови самоврядування.
Єрмакова В.В. - здобувай освіти (денна форма навчання)
Грузицька Ю.М. - здобувач освіти (заочна фора навчання)
- із спеціальності «Стоматологія»;
Заїка С.В. - проректор по роботі з іноземними студентами, доктор медичних наук;
Погорілий В.В. - проректор з лікувальної роботи, доктор медичних наук;
Власенко О.В. - проректор з наукової роботи, доктор медичних наук;
Шувалов С. М. - гарант освітньої програми, зав. кафедри хірургічної стоматології, доктор
медичних наук, професор
Поліщук С.С. - декан стоматологічного факультету, доктор медичних наук, доцент
кафедри хірургічної стоматології;
Кордон Ю.В. - відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри
мікробіології;
Серебреннікова О.А. - вчений секретар, кандидат медичних наук, доцент кафедри
психіатрії та наркології з курсом післядипломної освіти;
Беляев Е.В. - зав. кафедри ортопедичної стоматології, доктор медичних наук, доцент;
Шінкарук-Диковецька М.М. - зав. кафедри терапевтичної стоматології, доктор медичних
наук, професор,;
Філімонов Ю.В. - зав. кафедри дитячої стоматології, кандидат медичних наук, доцент;
Фомін О.О. - головний лікар КП МКЛШМД, професор
Люля 1.1. - головний лікар АТ Обласна стоматологічна лікарня
Назарчук О.А. - керівник відділу управління якістю;
Настенко Г.Ф. - керівник планово-фінансового відділу;
Гнатюк В.І. - радник ректора по кадровим питанням;
Кравчук Н.М. - директор наукової бібліотеки
Власов О.І. - проректор з АГЧ;
Прохоров О.Д. - керівник інформаційно-аналітичного відділу;
Сергійчук С. - керівник юридичного відділу
Матвійчук М.В. - голова профспілки співробітників університету;
Побережець В.Л. - голова студентської профспілки;
Агафонов. К. - група моніторингу якості освіти (студентське самоврядування);
Прокопенко О. - здобувач вищої освіти (ступеня доктора філософії)
Філевич О. - здобувач вищої освіти (магістр)
2. Контроль покласти на проректора з навчальної роботи проф. Гумінського Ю.Й.
Ректор
«Погоджено»:
Проректор з навчальної робот
Начальник юридичного відді

