
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ 

«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

Про персональний склад вченої ради 
навчально-наукового інституту 
иіслядипломної освіти 

На підставі закону України «Про вищу освіту», керуючись Статутом Вищого 
державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний 
університет» та рішення зборів (конференції) трудового колективу навчально-наукового 
інституту иіслядипломної освіти (протокол № 1 від 04.10.2018 р.) 
НАКАЗУЮ: 

1. За поданням директора навчально-наукового інституту післядипломної 
освіти затвердити зазначений нижче персональний склад вченої ради 
навчально-наукового інституту післядипломної освіти: 

- Пашковський Валерій Мелетійович - завідувач кафедри нервових 
хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка, д.мед.н., 
професор, директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти; 

- Павлюкович Наталія Дмитрівна - доцент кафедри внутрішньої 
медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, к.мед.н., доцент, 
заступник директора навчально-наукового інституту післядипломної освіти; 

- Бамбуляк Андрій Васильович - доцент кафедри хірургічної 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії, заступник директора навчально-
наукового інституту післядипломної освіти, к.мед.н., доцент; 

- Хільчевська Вікторія Станіславівна - доцент кафедри педіатрії та 
дитячих інфекційних хвороб, к.мед.н., доцент; 

- Коиовчук Віктор Миколайович - завідувач кафедри анестезіології та 
реаніматології, д.мед.н., професор; 

- Ротар Василь Іванович - доцент кафедри анестезіології та 
реаніматології, к.мед.н., доцент; 

- Акентьєв Сергій Олександрович - доцент кафедри анестезіології та 
реаніматології, к.мед.н., доцент; 

- Денисенко Ольга Іванівна - завідувач кафедри дерматовенерології 
д.мед.н., професор; 

- Перепічка Михайло Петрович - доцент кафедри дерматовенерології, 
к.мед.н., доцент; 

- Кричун Ігор Іванович - професор кафедри нервових хвороб, психіатрії 
та медичної психології ім. С.М. Савенка, д.мед.н., доцент; 

- Рудницький Роман Іванович - доцент кафедри нервових хвороб,, 
психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка, к.мед.н., доцент; 
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- Карвацька Наталія Семенівна - доцент кафедри нервових хвороб 
психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка, к.мед.н., доцент-

- Сидорчук Лариса Петрівна -завідувач кафедри сімейної медицини 
д.мед.н., професор; 

- Білецький Семен Віссаріонович - професор кафедри сімейної 
медицини, д.мед.н., професор; 

- Казанцева Тетяна Василівна - доцент кафедри сімейної медицини 
к.мед.н., доцент; 

- Тащук Віктор Корнійович - завідувач кафедри внутрішньої медицини 
фізичної реабілітації та спортивної медицини, д.мед.н., професор-

- Полянська Оксана Степанівна - професор кафедри внутрішньої 
медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, д.мед.н., професор-

- Поліщук Олександр Юрійович - доцент кафедри внутрішньої 
медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, к.мед.н доцент-

- Гречко Світлана Іванівна - доцент кафедри внутрішньої медицини 
фізичної реабілітації та спортивної медицини, к.мед.н., доцент; 

- Куліш Наталія Миколаївна - старший викладач кафедри внутрішньої 
медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини; 

- Бодяка Володимир Юрійович - завідувач кафедри онкології та 
радіологи, д.мед.н.; 

- Іващук Олександр Іванович - професор кафедри онкології та 
радіологи, д.мед.н., професор; 

- Унгурян Володимир Петрович - доцент кафедри онкології та 
радіологи, к.мед.н., доцент; 

- Соколов Тарас Вадимович - лікар-інтерн за спеціальністю «хірургія»-
- Рандюк Роман Юрійович - лікар-інтерн за спеціальністю «дитяча 

хірургія»; 

- Стойка Олександра Ярославівна - лікар-інтерн за спеціальністю 
«акушерство та гінекологія». 

2. Наказ від 10.10.2016 р. № 386-Адм «Про затвердження складу Вченої 
ради факультету шслядипломної освіти» вважати таким що втратив чинність. 

3. Завідувачу канцелярії Черевчук О.В. довести наказ до директора 
навчально-наукового інституту післядипломної освіти, керівників відділів та 
завідувачів усіх кафедр. ^ 
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Ректору Вищого державного 
навчального закладу України 
«Буковинський державний 
медичний університет» 
професору Т.М.Бойчуку 
директора навчально-наукового 
інституту ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ освіти 
професора В.М.Пашковського 

На підставі закону України «Про вищу освіту», керуючись Статутом 
Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 
медичний університет» та рішення зборів (конференції) трудового колективу 
навчально-наукового інституту післядипломної освіти (протокол № 1 від 
04 жовтня 2018 р.) 

Просимо ввести до складу Вченої ради навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти наступних викладачів: 

- Пашковський Валерій Мелетійович - завідувач кафедри нервових 
хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка, д.мед.н., 
професор, директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти -
голова вченої ради; 

- Павлюкович Наталія Дмитрівна - доцент кафедри внутрішньої 
медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, к.мед.н., доцент, 
заступник директора навчально-наукового інституту післядипломної освіти -
заступник голови вченої ради; 

- Хільчевська Вікторія Станіславівна - доцент кафедри педіатрії та 
дитячих інфекційних хвороб, к.мед.н., доцент - секретар вченої ради; 

- Бамбуляк Андрій Васильович - доцент кафедри хірургічної 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії, заступник директора навчально-
наукового інституту післядипломної освіти, к.мед.н., доцент; 

- Коновчук Віктор Миколайович - завідувач кафедри анестезіології та 
реаніматології, д.мед.н., професор,; 

- Ротар Василь Іванович - доцент кафедри анестезіології та 
реаніматології, к.мед.н., доцент; 

- Акентьєв Сергій Олександрович - доцент кафедри анестезіології та 
реаніматології, к.мед.н., доцент; 

- Денисенко Ольга Іванівна - завідувач кафедри дерматовенерології 
д.мед.н., професор,; 



- Перепічка Михайло Петрович - доцент кафедри дерматовенерології 
к.мед.н., доцент; 

- Кричун Ігор Іванович - професор кафедри нервових хвороб, психіатрії 
та медичної психології ім. С.М. Савенка, д.мед.н., доцент; 

- Рудницький Роман Іванович - доцент кафедри нервових хвороб 
психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка, к.мед.н., доцент; 

- Карвацька Наталія Семенівна - доцент кафедри нервових хвороб 
психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка, к.мед.н., доцент; 

- Сидорчук Лариса Петрівна -завідувач кафедри сімейної медицини 
д.мед.н., професор; 

- Білецький Семен Віссаріонович - професор кафедри сімейної 
медицини, д.мед.н., професор; 

- Казанцева Тетяна Василівна - доцент кафедри сімейної медицини 
к.мед.н., доцент; 

- Тащук Віктор Корнійович - завідувач кафедри внутрішньої медицини 
фізичної реабілітації та спортивної медицини, д.мед.н., професор-

- Полянська Оксана Степанівна - професор кафедри внутрішньої 
медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, д.мед.н., професор-

- Поліщук Олександр Юрійович - доцент кафедри внутрішньої 
медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, к.мед.н., доцент-

- Гречко Світлана Іванівна - доцент кафедри внутрішньої медицини 
фізичної реабілітації та спортивної медицини, к.мед.н., доцент; 

- Куліш Наталія Миколаївна - старший викладач кафедри внутрішньої 
медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини; 

- Бодяка Володимир Юрійович - завідувач кафедри онкології та 
радіологи, д.мед.н.; 

- Іващук Олександр Іванович - професор кафедри онкології та 
радіологи, д.мед.н., професор; 

- Унгурян Володимир Петрович доцент кафедри онкології та 
радіології, к.мед.н., доцент; 

- Соколов Тарас Вадимович - лікар-інтерн за спеціальністю «хірургія»-
- Рандюк Роман Юрійович - лікар-інтерн за спеціальністю «дитяча 

хірургія»; 
- Стойка Олександра Ярославівна - лікар-інтерн за спеціальністю 

«акушерство та гінекологія». 

Директор навчально-наукового інституту 
Післядипломної освіти Л / > Ь ^ В.М.Пашковський 


