
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Н А К А З 

 

28.08.2015                               м. Івано-Франківськ                                № 811-д     

 

Про відповідальних за організацію роботи  

НПЦ та навчально-методичну роботу 

з окремих дисциплін на кафедрах  

університету 
 

 

У відповідності до України «Про вищу освіту», наказу Міністерства 

охорони здоров’я України №545 від 26.08.2015 року «Про підготовку до 

початку 2015/2016 н.р. та організованого його проведення», на виконання 

наказу ректора ІФНМУ №799-д від 28.08.2015 «Про організацію та 

проведення навчального процесу в 2015-2016 навчальному році», з метою 

якісної організації роботи та проведення навчального процесу в НПЦ та  

окремих дисциплін на кафедрах університету у 2015-2016 н.р. 
 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Призначити відповідальною за організацію навчально-методичної 

роботи з дисципліни «Судова медицина», підготовку лікарів-інтернів, 

клінічних ординаторів з спеціальності «Судова медицина» на кафедрі 

патоморфології та судової медицини професора кафедри Федорчук 

Єлизавету Петрівну. 

2. Призначити відповідальним за організацію навчально-методичної 

роботи з дисципліни «Нейрохірургія», курсу за вибором «Актуальні питання 

нейрохірургії» на кафедрі неврології та нейрохірургії професора кафедри 

Потапова Олександра Івановича. 

3. Призначити відповідальною за організацію навчально-методичної 

роботи з дисциплін «Офтальмологія», «Медсестринство в офтальмології», 

підготовку лікарів-інтернів, клінічних ординаторів з спеціальності 

«офтальмологія»   на кафедрі оториноларингології та офтальмології з курсом 

хірургії голови та шиї доцента  кафедри Вершиніну Марину Дмитрівну. 

4. Призначити відповідальним за організацію навчально-методичної 

роботи з дисципліни «Фізична реабілітація, спортивна медицина»  на кафедрі 

загальна практика (сімейна медицина), фізична реабілітація та спортивна 

медицина асистента кафедри Григорук Галину Василівну. 



5. Призначити відповідальним за організацію навчально-методичної 

роботи з дисциплін «Основи психології. Основи педагогіки», «Медична 

психологія» на базі ОПНЛ №1 (вул. Млинарська, 21) доцента кафедри 

психіатрії, наркології та медичної психології Чорнописку Оксану Петрівну.  

6. Призначити відповідальними за організацію роботи Навчально-

практичних центрів університету: 

     НПЦ «Медицина»: 

- кафедра внутрішньої медицини та медсестринства:  

1. доцента Сарапук О.Р., навчальна кімната за адресою вул. 

Федьковича, 91 (ОКЛ); 

2. лаборанта  Лучків В.І.,навчальна кімната за адресою вул. Гетьмана 

Мазепи, 114 (ОКД); 

3. викладача Готюр О.І., навчальна кімната за адресою вул. Гетьмана 

Мазепи, 114 (ОКД). 

  - кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної 

реабілітації та спортивної медицини:  

    4. асистента  Єнушевську Н.С., навчальна кімната за адресою вул. 

Гетьмана Мазепи, 171; 

  - кафедра хірургії №2 та кардіохірургії  

5. доцента Новицького О.В., навчальна кімната за адресою вул. 

Федьковича, 91 (ОКЛ); 

 - кафедра анестезіології та інтенсивної терапії  

  6. доцента Голуба В.В., навчальна кімната за адресою вул. 

Федьковича, 91 (ОКЛ); 

 - кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії 

  7.  доцента Павликівську Б.М., навчальна кімната за адресою вул. 

Чорновола, 44 (МДЛ); 

- кафедра акушерства та гінекології  

  8. доцента кафедри Левицького І.В., навчальна кімната за адресою 

вул. Чорновола, 47 (МПБ); 

- кафедра військової медичної підготовки, екстреної та невідкладної 

медичної допомоги 

9. старшого викладача Фабрику Р.Р., навчальна кімната №5, за адресою 

вул. Галицька, 2. 

- кафедра оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії 

голови і шиї 

10. доцента Оріщак Д.Т., навчальна кімната за адресою вул. Гетьмана 

Мазепи, 25. 

 НПЦ «Стоматологія»: 

- кафедра хірургічної стоматології  

1. доцента Пантуса А.В., навчальна кімната за адресою вул. 

Грушевського, 2; 

2. доцента Деркач Л.З., навчальна кімната за адресою вул. 

Грушевського, 2; 



3. доцента Пермінова О.Б., навчальна кімната за адресою вул. 

Грушевського, 2; 

- кафедра ортопедичної стоматології 

1,2 асистент Челій С.Т., навчальні кімнати за адресою вул. 

Грушевського, 2; 

3. доцента Обідняк В.З., навчальна кімната за адресою вул. 

Незалежності, 17; 

4. викладача Боднарчука С.І., навчальна кімната за адресою вул. 

Незалежності, 17; 

- кафедра стоматології ННІ ПО 

1. асистента Солдатюка В.М., навчальна кімната за адресою вул. 

Грушевського, 2; 

2. асистента Яцинович Н.М., навчальна кімната за адресою вул. 

Грушевського, 2; 

3. професора Палійчука І.В., навчальна кімната за адресою вул. 

Незалежності, 17; 

4. доцента Штурмака В.М., навчальна кімната за адресою вул. 

Незалежності, 17; 

5. доцента кафедри Назарука Р.М., навчальна кімната за адресою вул. 

Грушевського, 2; 

- кафедра дитячої стоматології  

1, 2 лаборанта Кінельську А.Я., навчальні класи за адресою вул. 

Грушевського, 2. 

НПЦ «Фармація»: 

- кафедра фармації 

1. асистента Мельник М.В., навчальна кімната за адресою вул. 

Галицька, 124а; 

2. асистента Слаб’як О.І.,  навчальна кімната за адресою вул. Галицька, 

124а; 

3. асистента Коляджин Т.І., навчальна кімната за адресою вул. 

Галицька, 124а; 

- кафедра організації та економіки фармації і технології ліків 

1. доцента Федорович М.І., навчальна кімната за адресою вул. 

Галицька, 124а; 

2. асистента Булогубку С.М., навчальна кімната за адресою вул. 

Галицька, 124а; 

- кафедра хімії фармацевтичного факультету 

1. асистента Мельник О.Я., навчальна кімната за адресою вул. 

Галицька, 124а. 

7. Завідувачій канцелярією Постернак Л.Є. довести даний наказ до 

відома вищевказаних осіб. 

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

ректора з кадрових питань Мязіна Б.П. 

 

Ректор                                        М.М. Рожко 



ПОГОДЖЕНО: 

 
Перший проректор                                                           Г.М. Ерстенюк 

  

Начальник юридичного відділу                                      О.Я. Сорока 

 

Головний бухгалтер                                                         Л.В. Павлюк 

 

Начальник планового-фінансового  відділу                   Л.А.Тимощук  

 

Заступник ректора з кадрових питань                             Б.П. Мязін 

 

Начальник навчального відділу                                       М.О. Іванців 

 


