
Список Голів та заступників Голів комітетів фахової експертизи ліцензійних іспитів  

 

Спеціальність «Медицина» 

Для ліцензійного іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка»:  

№ Назва Комітету ПІБ Голови та його заступників, посада (установа) 

1.  Нормальна 

анатомія 

Голова: 

Бумейстер Валентина Іванівна, завідувач кафедри морфології (Сумський державний 

університет) 

Заступники:  

Фоміна Людмила Василівна, професор кафедри анатомії і людини, керівник навчального 

відділу (Вінницький національний медичний університет) 

Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна, завідувач кафедри нормальної анатомії (Львівський 

національний медичний університет ім. Данила Галицького) 
2.  Біологія Голова: 

Федонюк Лариса Ярославівна, завідувач кафедри медичної біології (Тернопільський 

державний медичний університет ім. І. Горбачевського) 

Заступники: 

Булик Роман Євгенович, завідувач кафедри медичної біології та генетики (Буковинський 

державний медичний університет),  

Смірнов Олег Ювеналійович, доцент (Сумський державний університет) 
3.  Біохімія Голова: 

Александрова Катерина Вячеславівна, завідувач кафедри біохімії (Запорізький державний 

медичний університет), 

Заступники: 

Заічко Наталія Валентинівна, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії (Вінницький 

національний медичний університет iм. М.І. Пирогова), 

Ерстенюк Анна Михайлівна, завідувач кафедри біологічної та медичної хімії імені Г.О.Бабенка 

(Івано-Франківський національний медичний університет) 



4.  Гістологія Голова: 

Твердохліб Ігор Володимирович, завідувач кафедри гістології (Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України), 

Заступники: 

Маєвський Олександр Євгенійович, завідувач кафедри гістології (Вінницький національний 

медичний університет iм. М.І. Пирогова), 

Геращенко Сергій Борисович, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології (Івано-

Франківський національний медичний університет) 
5.  Мікробіологія Голова: 

Климнюк Сергій Іванович, завідувач кафедри мікробіології (Тернопільський державний 

медичний університет ім. І. Горбачевського), 

Заступники: 

Куцик Роман Володимирович, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології 

(Івано-Франківський національний медичний університет), 

Вовк Ірина Миколаївна, доцент кафедри мікробіології (Вінницький національний медичний 

університет iм. М.І. Пирогова) 
6.  Нормальна 

фізіологія 
Голова: 

Ткачук Світлана Сергіївна, завідувач кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата (Буковинський 

державний медичний університет), 

Заступники: 

Йолтухівський Михайло Володимирович, завідувач кафедри нормальної фізіології 

(Вінницький національний медичний університет iм. М.І. Пирогова), 

Снегір Андрій Гарійович, доцент кафедри нормальної фізіології (Донецький національний 

медичний університет) 
7.  Патологічна 

анатомія 
Голова: 

Вернигородський Сергій Вікторович, професор кафедри патологічної анатомії (Вінницький 

національний медичний університет iм. М.І. Пирогова), 

Заступники: 

Давиденко Ігор Святославович, завідувач кафедри патологічної анатомії (Буковинський 

державний медичний університет), 

Ситнікова Варвара Олександрівна, завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним 

курсом (Одеський національний медичний університет) 



8.  Патологічна 

фізіологія 
Голова: 

Заяць Любомир Мирославович, завідувач кафедри (Івано-Франківський національний 

медичний університет), 

Заступники: 

Котюжинська Світлана Георгіївна, декан медичного факультету (Одеський національний 

медичний університет), 

Мельнікова Ольга Валеріївна, доцент кафедри патологічної фізіології (Запорізький державний 

медичний університет) 
9.  Фармакологія Голова: 

Шеремета Лідія Миколаївна, завідувач кафедри фармакології (Івано-Франківський 

національний медичний університет), 

Заступники: 

Волощук Наталія Іванівна, завідувач кафедри фармакології (Вінницький національний 

медичний університет iм. М.І. Пирогова), 

Мосейчук Ірина Петрівна, доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією 

(Тернопільський державний медичний університет ім. І. Горбачевського) 

 

Для ліцензійного іспиту Крок 2. Загальна лікарська підготовка:   

 
№ Назва Комітету ПІБ Голови та його заступників, посада (установа) 

1.  Внутрішня 

медицина 

 

Голова: 

Вакалюк Ігор Петрович, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 (Івано-Франківський 

національний медичний університет), 

Заступники: 

Хомазюк Тетяна Анастасіївна, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини 

(Дніпропетровська медична академія МОЗ України), 

Радченко Олена Мирославівна, завідувач кафедри внутрішньої медицини N2 (Львівський 

національний медичний університет ім. Данила Галицького) 



2.  Хірургія 

 
Голова: 

Каніковський Олег Євгенійович, завідувач кафедри хірургії медичного факультету №2 

(Вінницький національний медичний університет iм. М.І. Пирогова) 

Заступники: 

Сидорчук Руслан Ігорович, професор кафедри загальної хірургії (Буковинський державний 

медичний університет) 

Постернак Геннадій Іванович, завідувач кафедри анестезіології, реаніматології та невідкладних 

станів (Луганський державний медичний університет) 
3.  Педіатрія 

 
Голова: 

Борисова Тамара Петрівна, професор (Дніпропетровська медична академія МОЗ України) 

Заступники: 

Колоскова Олена Костянтинівна, завідувач кафедри (Буковинський державний медичний 

університет) 

Беш Леся Василівна, завідувач кафедри педіатрії №2 (Львівський національний медичний 

університет ім. Данила Галицького) 
4.  Гігієна; 

організація 

охорони 

здоров’я 

Голова: 

Голованова Ірина Анатоліївна, Завідувач кафедри соціальної медицини, організації та 

економіки охорони здоров'я з біостатистикою (Українська медична стоматологічна академія) 

Заступники: 

Сергета Ігор Володимирович, завідувач кафедри загальної гігієни та екології (Вінницький 

національний медичний університет iм. М.І. Пирогова) 

Крамарьова Юлія Сергіївна, доцент кафедри гігієни та екології (Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України) 
5.  Акушерство і 

гінекологія 
Голова: 

Медведєв Михайло Володимирович, професор кафедри акушерства та гінекології 

(Дніпропетровська медична академія МОЗ України) 

Заступники: 

Волянська Алла Георгіївна, професор кафедри акушерства та гінекології №1 (Одеський 

національний медичний університет) 

Бобрицька Вікторія Володимирівна, доцент (Харківський національний медичний університет) 



6.  Інфекційні 

хвороби 
Голова: 

Мороз Лариса Василівна, завідувач кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології 

(Вінницький національний медичний університет iм. М.І. Пирогова) 

Заступники: 

Надрага Олександр Богданович, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб (Львівський 

національний медичний університет ім. Данила Галицького) 

Маврутенков Віктор Володимирович, професор кафедри інфекційних хвороб 

(Дніпропетровська медична академія МОЗ України) 

 

Спеціальність «Стоматологія» 

Для ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія»: 

 
№ Назва Комітету ПІБ Голови та його заступників, посада (установа) 

1.  Нормальна 

анатомія 
Голова: 

Григор'єва Олена Анатоліївна, завідувач кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та 

топографічної анатомії (Запорізький державний медичний університет) 

Заступники: 

Фоміна Людмила Василівна, професор кафедри анатомії і людини, керівник навчального 

відділу (Вінницький національний медичний університет iм. М.І. Пирогова) 

Скрябіна Олена Миколаївна, завідувач кафедри анатомії людини (Луганський державний 

медичний університет) 
2.  Біологія Голова: 

М'ясоєдов Валерій Васильович, професор кафедри медичної біології, проректор з наукової 

роботи (Харківський національний медичний університет) 

Заступники: 

Островська Світлана Сергіївна, професор кафедри медичної біології, фармакогнозії і ботаніки 

(Дніпропетровська медична академія МОЗ України) 

Фрич Наталія Ігорівна, доцент (Івано-Франківський національний медичний університет) 



3.  Біохімія Голова: 

Непорада Каріне Степанівна, завідувач кафедри біологічної та біоорганічної хімії (Українська 

медична стоматологічна академія) 

Заступники: 

Заічко Наталія Валентинівна, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії (Вінницький 

національний медичний університет iм. М.І. Пирогова) 

Сенчій Василь Миколайович, доцент кафедри біологічної та медичної хімії (Івано-

Франківський національний медичний університет) 
4.  Гістологія Голова: 

Мельник Наталія Олексіївна, професор (Національний медичний університет ім. О.О. 

Богомольця) 

Заступники: 

Маєвський Олександр Євгенійович, завідувач кафедри гістології (Вінницький національний 

медичний університет iм. М.І. Пирогова) 

Степаненко Олександр Юрійович, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології 

(Харківський національний медичний університет) 
5.  Мікробіологія Голова: 

Степанський Дмитро Олександрович, завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології 

та епідеміології (Дніпропетровська медична академія МОЗ України) 

Заступники: 

Мішина Марина Митрофанівна, в.о.завідувача кафедри мікробіології, вірусології та імунології 

ім.Д.П.Гриньова (Харківський національний медичний університет) 

Бліндер Олена Олександрівна, доцент кафедри мікробіології та вірусології (Буковинський 

державний медичний університет) 
6.  Нормальна 

фізіологія 
Голова: 

Запорожець Тетяна Миколаївна, професор кафедри фізіології (Українська медична 

стоматологічна академія) 

Заступники: 

Йолтухівський Михайло Володимирович, завідувач кафедри нормальної фізіології 

(Вінницький національний медичний університет iм. М.І. Пирогова) 

Тимофійчук Інга Романівна, доцент кафедри (Буковинський державний медичний університет) 



7.  Патологічна 

анатомія 
Голова: 

Вернигородський Сергій Вікторович, професор кафедри патологічної анатомії (Вінницький 

національний медичний університет iм. М.І. Пирогова) 

Заступники: 

Рудницька Ольга Георгіївна, доцент кафедри патологічної анатомії №1 (Національний 

медичний університет ім. О.О. Богомольця) 

Короленко Ганна Спиридонівна, асистент кафедри патологічної анатомії і судової медицини 

(Дніпропетровська медична академія МОЗ України) 
8.  Патологічна 

фізіологія 
Голова: 

Рикало Надія Анатоліївна, завідувач кафедри патофізіології (Вінницький національний 

медичний університет iм. М.І. Пирогова) 

Заступники: 

Герасимчук Марта Романівна, доцент (Івано-Франківський національний медичний 

університет) 

Василенко Гліб Володимирович, доцент кафедри патофізіології (Запорізький державний 

медичний університет) 
9.  Фармакологія Голова: 

Cтрутинський Геннадій Михайлович, доцент кафедри фармакології (Івано-Франківський 

національний медичний університет) 

Заступники: 

Волощук Наталія Іванівна, завідувач кафедри фармакології (Вінницький національний 

медичний університет iм. М.І. Пирогова) 

Філіпець Наталя Дмитрівна, професор кафедри фармакології (Буковинський державний 

медичний університет) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для ліцензійного іспиту «Крок 2. Стоматологія»:  

 
№ Назва Комітету ПІБ Голови та його заступників, посада (установа) 

1.  Ортодонтія Голова: 

Смаглюк Любов Вікентіївна, завідувач кафедри (Українська медична стоматологічна академія) 

Заступники: 

Годованець Оксана Іванівна, завідувач кафедри стоматології дитячого віку (Буковинський 

державний медичний університет) 

Возний Олександр Вікторович, завідувач кафедри (Запорізький державний медичний 

університет) 
2.  Ортопедична 

стоматологія 
Голова: 

Фастовець Олена Олександрівна, завідувач кафедри ортопедичної стоматології 

(Дніпропетровська медична академія МОЗ України) 

Заступники: 

Гасюк Петро Анатолійович, завідувач кафедри ортопедичної стоматології (Тернопільський 

державний медичний університет ім. І. Горбачевського) 

Шутурмінський Віталій Григорович, директор Одеського медичного інституту (Міжнародний 

гуманітарний університет) 
3.  Терапевтична 

стоматологія. 

Дитяча 

терапевтична 

стоматологія 

Голова: 

Борисенко Анатолій Васильович, завідувач кафедри (Національний медичний університет ім. 

О.О. Богомольця) 

Заступники: 

Лучинський Михайло Антонович, завідувач кафедри терапевтичної стоматології 

(Тернопільський державний медичний університет ім. І. Горбачевського) 

Рябоконь Євген Миколайович, завідувач кафедри терапевтичної стоматології (Харківський 

національний медичний університет) 



4.  Хірургічна 

стоматологія. 

Дитяча 

хірургічна 

стоматологія 

Голова: 

Рузін Геннадій Петрович, професор кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ (Харківський 

національний медичний університет) 

Заступники: 

Ідашкіна Наталя Георгіївна, завідуюча кафедрою хірургічної стоматології, імплантології та пар 

одонтології (Дніпропетровська медична академія МОЗ України) 

Воловар Оксана Степанівна, професор (Національний медичний університет ім. О.О. 

Богомольця) 

 

Спеціальність «Фармація» 

Для ліцензійного іспиту «Крок 1. Фармація»:  

 
№ Назва Комітету ПІБ Голови та його заступників, посада (установа) 

1.  Аналітична 

хімія 
Голова: 

Васюк Світлана Олександрівна, завідувач кафедри аналітичної хімії (Запорізький державний 

медичний університет) 

Заступники: 

Галькевич Ірина Йосифівна, завідувач кафедри (Львівський національний медичний 

університет ім. Данила Галицького) 

Ющенко Тетяна Іванівна, завідувач кафедри (Вінницький національний медичний університет 

iм. М.І. Пирогова) 
2.  Біологічна хімія Голова: 

Загайко Андрій Леонідович, завідувач кафедри біологічної хімії (Національний 

фармацевтичний університет) 

Заступники: 

Григор'єва Надія Пилипівна, завідувач кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної 

біохімії (Буковинський державний медичний університет) 

Крісанова Наталія Вікторівна, доцент кафедри біологічної хімії (Запорізький державний 

медичний університет) 



3.  Фармацевтична 

ботаніка 
Голова: 

Гонтова Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри ботаніки (Національний фармацевтичний 

університет) 

Заступники: 

Черпак Оксана Мойсеївна, доцент (Львівський національний медичний університет ім. Данила 

Галицького) 

Шанайда Марія Іванівна, доцент (Тернопільський державний медичний університет ім. І. 

Горбачевського) 
4.  Мікробіологія Голова: 

Філімонова Наталія Ігорівна, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології 

(Національний фармацевтичний університет) 

Заступники: 

Вовк Ірина Миколаївна, доцент кафедри мікробіології (Вінницький національний медичний 

університет iм. М.І. Пирогова) 

Крушинська Тетяна Юріївна, доцент кафедри мікробіології, вірусології, імунології та 

епідеміології (Дніпропетровська медична академія МОЗ України) 
5.  Органічна хімія Голова: 

Шемчук Леонід Антонович, завідувач кафедри органічної хімії (Національний 

фармацевтичний університет) 

Заступники: 

Анісімов Володимир Юрійович, декан фармацевтичного факультету (Одеський національний 

медичний університет) 

Братенко Михайло Калінінович, завідувач кафедри медичної та фармацевтичної хімії 

(Буковинський державний медичний університет) 
6.  Патологічна 

фізіологія 
Голова: 

Кононенко Надія Миколаївна, завідувач кафедри патологічної фізіології (Національний 

фармацевтичний університет) 

Заступники: 

Герасимчук Марта Романівна, доцент (Івано-Франківський національний медичний 

університет) 

Пороховська Наталія Василівна, доцент (Львівський національний медичний університет ім. 

Данила Галицького) 



7.  Фармакологія Голова: 

Штриголь Сергій Юрійович, завідувач кафедри фармакології (Національний фармацевтичний 

університет) 

Заступники: 

Шеремета Лідія Миколаївна, завідувач кафедри фармакології (Івано-Франківський 

національний медичний університет) 

Подплетня Олена Анатоліївна, завідуюча кафедрою загальної та клінічної фармації 

(Дніпропетровська медична академія МОЗ України) 
8.  Фізична і 

колоїдна хімія 
Голова: 

Каплаушенко Андрій Григорович, завідувач кафедри фізколоїдної хімії (Запорізький 

державний медичний університет) 

Заступники: 

Огурцов Володимир Вікторович, завідувач кафедри загальної, біонеорганічної, фізколоїдної 

хімії (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького) 

Варинський Борис Олександрович, доцент кафедри фізколоїдної хімії (Запорізький державний 

медичний університет) 

 

 

Для ліцензійного іспиту «Крок 2. Фармація»:  

 

№ Назва Комітету ПІБ Голови та його заступників, посада (установа) 

1.  Аптечна 

технологія ліків 
Голова: 

Половко Наталія Петрівна, завідувач кафедри аптечної технології ліків ім. Д. П. Сало 

(Національний фармацевтичний університет) 

Заступники: 

Білоус Світлана Богданівна, завідувач кафедри технології ліків і біофармації (Львівський 

національний медичний університет ім. Данила Галицького) 

Пухальська Ірина Олександрівна, доцент кафедри технології ліків (Запорізький державний 

медичний університет) 



2.  Економіка та 

організація 

фармації 

Голова: 

Унгурян Ліана Михайлівна, завідувач кафедри організації економіки фармації (Одеський 

національний медичний університет) 

Заступники: 

Комар Олена Миколаївна, професор кафедри (Вінницький національний медичний університет 

iм. М.І. Пирогова) 

Назаркіна Вікторія Миколаївна, доцент кафедри організації та економіки фармації 

(Національний фармацевтичний університет) 
3.  Заводська 

технологія ліків 
Голова: 

Рубан Олена Анатоліївна, завідуюча кафедрою заводської технології ліків (Національний 

фармацевтичний університет) 

Заступники: 

Фізор Наталія Селіверстівна, доцент кафедри технології ліків (Одеський національний 

медичний університет) 

Нагорний Володимир Володимирович, доцент кафедри технології ліків (Запорізький 

державний медичний університет) 
4.  Клінічна 

фармація 
Голова: 

Крайдашенко Олег Вікторович, завідувач кафедри клінічної фармакології, фармації та 

фармакотерапії (Запорізький державний медичний університет) 

Заступники: 

Сапатий Андрій Любомирович, доцент кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії 

(Івано-Франківський національний медичний університет) 

Отрішко Інна Анатоліївна, доцент (Національний фармацевтичний університет) 
5.  Менеджмент та 

маркетинг у 

фармації 

Голова: 

Жадько Світлана Вікторівна, доцент (Національний фармацевтичний університет) 

Заступники: 

Ткаченко Наталя Олександрівна, доцент кафедри управління та економіки фармації 

(Запорізький державний медичний університет) 

Макаренко Ольга Володимирівна, професор кафедри соціальної медицини, організації та 

управління охороною здоров’я (Дніпропетровська медична академія МОЗ України) 



6.  Фармакогнозія Голова: 

Марчишин Світлана Михайлівна, завідувач кафедри (Тернопільський державний медичний 

університет ім. І. Горбачевського) 

Заступники: 

Дармограй Роман Євдокимович, завідувач кафедри фармакогнозії і ботаніки (Львівський 

національний медичний університет ім. Данила Галицького) 

Ленчик Лариса Володимирівна, доцент кафедри хімії природних сполук (Національний 

фармацевтичний університет) 
7.  Фармацевтична 

хімія 
Голова: 

Лесик Роман Богданович, завідувач, каф. фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії 

(Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького) 

Заступники: 

Георгіянц Вікторія Акопівна, завідувач кафедри фармацевтичної хімії (Національний 

фармацевтичний університет) 

Афанасенко Ольга Вікторівна, доцент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної 

хімії (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця) 

 


