
Додаток 22 

до Ліцензійних умов 
 

ВІДОМОСТІ  

про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або 

професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою «Сестринська справа» 

підвищення кваліфікації із спеціальності 223 Медсестринство 
 

Найменування 

освітнього 

(практичного) 

компонента, який 

закріплено за 

педагогічним, науково-

педагогічним, науковим 

та іншим працівником 

Прізвище, ім’я, по 

батькові педагогічного, 

науково-педагогічного, 

наукового, іншого 

працівника 

Найменування посади (для 

осіб, що працюють за 

сумісництвом, - місце 

основної роботи, 

найменування посади) 

Освітня кваліфікація 

(найменування закладу, 

який закінчив 

педагогічний, науково-

педагогічний, науковий, 

інший працівник, рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, 

дата, ким виданий диплом), 

вчене звання, за якою 

кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно (серія, номер, 

дата, ким виданий атестат) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про практичний 

досвід професійної та/або 

управлінської роботи, що 

безпосередньо стосується 

змісту освітнього 

(практичного) компонента, із 

зазначенням посади та строку 

роботи на цій посаді) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Історія та культура 

України 

ЛОЗИНСЬКА 

Світлана 

Олексіївна 

Завідувач кафедри Львівський державний 

університет ім. І.Франка, 

1993 р., історія,  

історик, викладач історії 

Кандидат історичних наук, 

20.02.22 Військова історія, 

«Прикордонна політика 

Римської імперії у 

Центрально-Східній 

Європі (І-ІІІ ст.н.е.), 

ДК № 066986, 2011 р., 

Вища атестаційна комісія 

України, рішенням 

спеціалізованої вченої 

ради Львівського 

національного 

університету імені Івана 

Франка МОН України 

від 23.02.2011 р.  

 

Спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист 

 

Викладач історії та культури 

України  

 

23 р. 



ОЛІЙНИК 

Наталія 

Юріївна 

Доцент Львівський державний 
університет ім. І. Франка, 

1995 р.,  

всесвітня історія, 

історик, викладач історії 

 

Державний університет 

«Львівська політехніка», 

2000 р.,  

менеджмент організацій, 

менеджер-економіст 

Кандидат політичних наук, 
23.00.02 Політичні 

інститути та процеси, 

«Громадсько-політична 

активність жінок як аспект 

становлення 

громадянського суспільства 

в Україні», 

ДК № 018354, 2013 р., 

Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України, 

рішенням Атестаційної 

колегії Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка від 

21.11.2013 р. 
 

Доцент кафедри соціальної 

роботи та суспільних 
дисциплін, 

12ДЦ №045030, 2015 р., 

МОН України, рішенням 

Атестаційної колегії 

від 15.12.2015 р. 
 

Спеціаліст вищої категорії 

Викладач  
Львівського навчально-

наукового інституту 

Державного вищого 

навчального закладу 

«Університет банківської 

справи» Національного банку 

України, 23 р. 

 

Доцент  

НУ «Львівська політехніка», 

5 р. 

 

 

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

ГЕРМАНОВИЧ 

Галина  

Остапівна 

Асистент Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, 2002 р. 

українська мова та 

література,  

філолог, викладач 

української мови та 

літератури 

Кандидат філологічних 

наук,  

10.02.01 – українська мова, 

«Медичні терміни зі 

соматичними 

компонентами в сучасній 

українській мові», 

ДК №063287, 2021 р., 

МОН України, рішенням 

Атестаційної комісії 
Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка від 30.11.2021 р. 
 

Спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист 

Асистент  

української мови 

(за професійним 

спрямуванням), 18 р. 



Іноземна мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

ХАЛАВКА 

Оксана Анатоліївна 

Викладач Львівський державний 
університет ім. І. Франка, 

1992 р.,  

романо-германські мови та 

література, філолог, 

викладач французької мови 

Спеціаліст вищої категорії,  
викладач-методист 

Викладач  
іноземної мови 

(за професійним 

спрямуванням), 30 р. 

Основи 

інформаційних 

технологій в 

медицині 

БІРЮШОВА 

Любов Павлівна 

Викладач Донецький національний 

університет, 2012 р., 
 

спеціаліст з математики, 

викладач математики та 

інформатики 

Спеціаліст другої  категорії Викладач  

математики та інформатики, 
 3 р. 

Основи латинської 

мови з медичною 

термінологією 

СЕМЕНЕНКО 

Ольга Ярославівна 

Викладач Львівський державний 

університет імені Івана 
Франка, 1997 р.,  

німецька мова та література,  

філолог, викладач німецької 

мови та літератури 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Викладач  

основ латинської мови з 
медичною термінологією,  

26 р. 

Основи медичної 

біології з генетикою 
ПАЛАГІЦЬКА 

Олександра 

Ярославівна 

Асистент Львівський державний 

медичний університет  

імені Данила Галицького, 
2001 р., сестринська справа, 

бакалавра медицини  
 

Львівський державний 
університет ім. І. Франка,  

1995 р., біологія; біолог, 

викладач біології і хімії 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Заступник директора з питань 

медсестринства ТОВ 

«Дитячий центр здоров’я 
ім. Анни Мазуренко», 

Медичний центр «Мед Парк», 

5 р. 

РИК  

Тетяна Миколаївна 

Викладач Львівський державний 

медичний університет 

імені Данила Галицького, 

2001 р.,  
лікувальна справа, лікар 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Дільничний терапевт КМКЛ 

ШМД Боринська міська 

лікарня, 2 р. 

Анатомія людини КРИВКО  

Юрій Ярославович 

Ректор Академії Львівський державний 

медичний інститут, 

1983 р.,  

лікувальна справа, лікар 

 

Заклад вищої освіти 

«Львівський університет 

бізнесу та права»,  

Кандидат медичних наук,  

14.00.02 Анатомія людини, 

«Структурные 

преобразование путей, оттока 

камерной влаги глаза в 

условиях экспериментальной 

ишемии и гиперемии 

глазного яблока»,  

Професор кафедри 

нормальної анатомії 

Львівського національного 

медичного університету 

ім. Данила Галицького, 11 р. 

 



2021 р.,  
фінанси, банківська справа 

та страхування;  

магістр фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

КД №028478, 1991 р., 
рішенням Ради Львівського 

державного медичного 

інституту від 07.04.1990 р. 
 

Доцент кафедри нормальної 

анатомії,  

ДЦ №005485, 1994 р., 

Міністерство освіти, 

Рішенням Вченої Ради 

Львівського медичного 

інституту від 21.12.1994 р. 
 

Доктор медичних наук, 

14.03.01 Нормальна анатомія, 

«Структурні компоненти 

спинного мозку і спинно-

мозкових нервів у нормі і при 

експериментальному діабеті 

у щурів», 

ДД №008871, 2010 р., 

Вища атестаційна комісія 

України, рішенням 

спеціалізованої вченої ради 

Національного медичного 

університету імені 
О.О. Богомольця МОЗ 

України від 22.12.2010 р. 
 

Професор кафедри 
нормальної анатомії, 

12ПР № 006687, 2011 р., 

МОН України, рішенням 

Атестаційної колегії 

від 14.04.2011 р. 



СОГУЙКО 

Юрій  

Романович 

Проректор з розвитку та 
міжнародних зв’язків 

Львівський національний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 

2006 р., 

лікувальна справа, лікар 

 

Приватний вищий 

навчальний заклад 

«Європейський 

університет», 2021 р., 

менеджмент 

Кандидат медичних наук, 

14.03.01 Нормальна анатомія, 

«Морфологічні особливості 

структури печінки в нормі та 

при експериментальній 

діабетичній гіперглікемії», 

ДК № 024756, 2014 р., 

МОН України, рішенням 

Атестаційної колегії 

Львівського національного 

медичного університету імені 

Данила Галицького МОЗ 

України від 23.09.2014 р. 
 

Спеціаліст вищої категорії 

Лікар акушер-гінеколог, 
Львівська обласна клінічна 

лікарня , 3 р. 

 

Лікар акушер-гінеколог, 

Клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги, 8 р. 

Фізіологія людини ГРИЦЕВИЧ  

Назар Романович 

Викладач Львівський національний 

медичний університет імені 

Данила Галицького,  

2010 р.,  

лікувальна справа, лікар 
 

Львівський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при Президентові 

України, 2017 р., 

державне управління, магістр 

державного управління 
 

Приватний вищий 
навчальний заклад 

«Львівський університет 

бізнесу та права», 2018 р., 

правознавство,  

бакалавр права 
 

Львівський національний 

університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького, 2020 р., 
право, магістр з права 

 

 

Кандидат медичних наук, 

14.03.03 Нормальна 

фізіологія,  

«Вивчення механізмів 

впливу L-триптофану та 

мелатоніну на слизову 

оболонку стравоходу за 

умов експериментальної 

гіперглікемії», 

ДК №027292, 2015 р., 

МОН України, рішенням 

Атестаційної колегії 
Львівського національного 

медичного університету 

імені Данила Галицького 

МОЗ України  

від 26.02.2015 р. 
 

Спеціаліст вищої категорії 

Хірург загальної практики, 

Медичний центр «Мати та 

дитина»,  

«Клініка Доктора Онутчака»,  

12 р. 

 

Лікар хірург  

КНП «1-а міська клінічна 

лікарня ім. Князя Лева», 7 р. 



Приватний вищий 
навчальний заклад 

«Львівський університет 

бізнесу та права», 2020 р., 

право, магістр права 

 

БОРЩ 

Ірина Степанівна 

Викладач Львівський державний 

медичний університет 
імені Данила Галицького,  

1999 р.,  

лікувальна справа, лікар 

 

Спеціаліст першої категорії Викладач  

фізіології людини, 20 р. 

Патоморфологія та 

патофізіологія 
ЛЮБІНЕЦЬ  

Лідія Анісіївна  

Доцент Львівський Державний 

медичний інститут, 
1977 р.,  

педіатрія, лікар-педіатр 

Кандидат медичних наук,  

14.00.17 Патологічна 
фізіологія,  

«Вплив простагландину Е2 

на метаболічні ефекти 

гідролізату казеїну на фоні 

токсичного гепатиту і 

білкового голодування», 

МД № 031416, 1988 р., 

рішенням Ради Львівського 

державного медичного 

інституту від 25.03.1988 р. 

 

Доцент кафедри 

патологічної фізіології,  

ДЦ № 003309, 1994 р., 

Міністерство освіти, 

рішенням вченої Ради 

Львівського медичного 
інституту від 27.04.1994 р. 

 

Молодший науковий 

співробітник Львівського 
науково-дослідного інституту 

гематології і трансфузіології, 

11 р. 



Медична хімія СОЙКА 

Лариса Дмитрівна 

Проректор з навчальної 
роботи 

 

Львівський державний 
університет ім. І. Франка, 

1992 р., хімія, хімік 
 

Львівське медичне училище, 

1985 р.,  

санітарно-фельдшерський, 

санітарний фельдшер 
 

Львівський державний 

університет ім. І. Франка, 

2001 р., психологія; 

психолог, викладач 
 

Національний університет 

«Львівська політехніка», 

2022 р., Публічне управління 

та адміністрування 

Кандидат хімічних наук, 
02.00.01 Неорганічна хімія, 

«Фазові рівноваги, 

кристалічні структури та 

деякі фізичні властивості 

сполук у системах 

{Y,Nd,Dy}-Pd-In»,  

ДК № 010326, 2012 р., 

Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України, 

рішенням Атестаційної 

колегії Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка  

від 30.11.2012 р. 
 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Викладач медичної хімії,  
21 р. 

Основи 

фармакології та 

медичної рецептури 

ПАРТИКА  

Уляна Богданівна 

Викладач Львівський ордена 

«Дружби народів» 

державний медичний 

інститут, 1996 р.,  

фармація, провізор 

Спеціаліст першої категорії Провізор,  

Аптека №40,  

9 р. 

БЕНЗЕЛЬ  

Леонід Васильович 

Доцент Львівський Державний 

медичний інститут,  

1979 р.,  

фармація, провізор 

Кандидат фармацевтичних 

наук, 15.00.02 Фармацевтична 

хімія та фармакогнозія, 

«Хімічне дослідження 

глауціума жовтого і глауцину»,  

ФЦ № 000362, 1983 р., 

рішенням ради Львівського 

медичного інституту  

від 09.02.1983 р. 

 

Доцент кафедри фармакогнозії, 

ресурсознавства лікарських 

рослин і ботаніки,  

ДЦ № 003072, 1993 р., 

Міністерство освіти, рішенням 

вченої Ради Львівського 

медичного інституту від 

28.06.1993 р. 

 

Спеціаліст вищої категорії 

Доцент кафедри 

фармакогнозії та ботаніки 

Львівського національного 

медичного університету 

ім.Данила Галицького, 43 р. 

 



Мікробіологія з 

вірусологією та 

основами імунології 

ВІНЯРСЬКА 

Марія Степанівна 

Викладач Львівський національний 
університет імені Івана 

Франка, 2008 р., біолог. 

Викладач біології і хімії 
 

Львівський державний 

медичний коледж 

ім. Андрея Крупинського, 

2003 р., медицина,  

бакалавр лаборант 
 

Львівський державний 

медичний коледж, 2000 р., 

лабораторна діагностика, 

фельдшер-лаборант 

Спеціаліст першої категорії Викладач 
мікробіології з вірусологією 

та основами імунології, 9 р. 

Основи психології 

та міжособового 

спілкування, 

медичної етики та 

деонтології 

ШЕГЕДИН 

Ярослава Юріївна 

Асистент Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, 2000 р.,  

міжнародні відносини,  

спеціаліст з міжнародних 

відносин, перекладач;  

 

ПрАТ «ВНЗ 

«Міжрегіональна Академія 

управління персоналом», 

2011 р., психологія, 
психолог 

Кандидат наук з державного 

управління (доктор філософії), 

25.00.02 Механізми 

державного управління, 

«Механізми реалізації 

державної політики в галузі 

медсестринства на 

регіональному рівні» 

ДК №047836, 2018 р., 

МОН України, рішенням 

Атестаційної колегії 

Львівського регіонального 

інституту державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при Президентові 

України від 05.07.2018 р. 
 

Спеціаліст вищої категорії 

Асистент 

основ психології та 

міжособового спілкування, 

медичної етики та 

деонтології, 14 р. 

ЦІЦЮРА 

Надія Миколаївна 

Викладач Приватне акціонерне 

товариство «Вищий 

навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія 
управління персоналом», 

2012 р., психологія;  

психолог, викладач вищого 

навчального закладу 
 

 

Спеціаліст першої категорії Викладач 

основ психології та 

міжособового спілкування, 

медичної етики та 
деонтології, 11 р. 



Львівське медичне училище, 
1985 р., фельдшерсько-

лаборантська,  

фельдшер-лаборант 

 

Фізичне виховання КОСТЬ 

Микола 

Михайлович 

Завідувач кафедри Львівський державний 

інститут фізичної культури, 

1995 р., 
фізична культура, 

викладач фізичної культури 

Кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, 

24.00.02 Фізична культура, 
фізичне виховання різних 

груп населення, 

«Організаційні основи 

розвитку фізкультурно-

спортивного руху серед 

сільського населення 

України», 

ДК №010044, 2001 р., 

Вища атестаційна комісія 

України, рішенням 

спеціалізованої вченої ради 

Волинського державного 

університету 

ім. Лесі Українки  

МОН України  

від 11.04.2001 р. 
 

Доцент кафедри спеціальної 

та фізичної підготовки, 

02ДЦ № 015241, 2005 р., 

Міністерство освіти і науки, 

рішенням Атестаційної 

колегії від 19.10.2005 р. 
 

Спеціаліст вищої категорії 

Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 

доцент 12 р. 

Основи 

медсестринства 
КУЗЬМЕНКО  

Ольга Василівна 

Викладач ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний 

університет імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України», 
2015 р., сестринська справа 

магістр, кваліфікація наукового 

співробітника (сестринська 

справа, акушерство) 
 
 

Спеціаліст вищої категорії Медична сестра 

5-тої міської клінічної лікарні 
м.Львова, 18 р. 

 



Львівський державний медичний 

коледж ім. Андрея 

Крупинського, 2005 р., 

медицина,  
бакалавр медична сестра 

 

Тернопільський державний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, 2001 р., 
біологія; вчитель біології, 

валеології та основ екології 
 

Львівський державний медичний 

колегіум -медучилище, 1994 р., 

сестринська справа,  
медична сестра  

ІЛЬЧИШИН 

Ольга 

Володимирівна 

Викладач ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 
академія імені Андрея 

Крупинського», 2020 р.,  

223 Медсестринство,  

магістр медсестринства;  
 

ВНЗ «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом»,  

2020 р., Менеджмент, магістр; 
 

ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут 

медсестринства та лабораторної 

медицини ім. Андрея 
Крупинського», 2017 р., 

223 Медсестринство,  

бакалавр сестра медична 

ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут 
медсестринства та лабораторної 

медицини ім. Андрея 

Крупинського», 2016 р., 

Сестринська справа,  
сестра медична 

Спеціаліст Викладач 

основ медсестринства, 3 р. 

Медсестринство у 

внутрішній 

медицині 

ЖУБРИД  

Марія Теодорівна 

Викладач Тернопільський державний 

медичний інститут, 1991 р., 

лікувальна справа, лікар 

Спеціаліст вищої категорії Лікар терапевт 

КНП «1-а міська клінічна 

лікарня ім. Князя Лева», 19 р. 

АНДРЕЙКО 

Олександра Ігорівна 

Викладач, 

завідувач відділення 

Львівський національний 

медичний університет 

імені Данила Галицького, 

2011 р., лікувальна справа, 

лікар 

Спеціаліст другої категорії Дільничний лікар терапевт 

Яворівської ЦРЛ, 7 р. 

 



БІЛОБРИВКА 

Вікторія Юріївна 

Викладач,  
завідувач навчально-

виробничої практики 

Львівський національний 
медичний університет імені 

Данила Галицького, 2010 р.,  

лікувальна справа, лікар 

 

Національний університет 

«Львівська політехніка», 

2021 р.,  

Публічне управління та 

адміністрування 

Спеціаліст першої категорії Лікар терапевт  
КЗ ЛОР «Західноукраїнський 

спеціалізований дитячий 

медичний центр», 8 р. 

Медсестринство в 

хірургії з основами 

онкології 

ПОХМУРСЬКИЙ 

Володимир 

Васильович 

Завідувач кафедри Львівський ордена Дружби 

народів державний 

медичний інститут, 

1988 р.,  

лікувальна справа, лікар 

Кандидат медичних наук 

14.01.03 Хірургія, 

«Черезшкірне 

черезпечінкове дренування 

жовчних шляхів при 

механічній жовтяниці», 

ДК №003699, 1999 р., 

Вища атестаційна комісія 

України, рішенням 

спеціалізованої вченої ради 

Львівського державного 

медичного університету 

ім. Данила Галицького  

МОЗ України  

від 09.06.1999 р. 
 

Доцент кафедри хірургії, 

12ДЦ № 023925, 

Міністерство освіти і науки, 

рішенням Атестаційної 

колегії від 09.11.2010 р. 
 

Спеціаліст вищої категорії 

Головний лікар КЗ Івано-

Франківського обласного 

центру Екстреної медичної 

допомоги та медицини 

катастроф 

 

Генеральний директор 

КЗ ЛОР «Львівський 

обласний центр екстреної 

медичної допомоги та 

медицини катастроф», 

30 р. 

 

Керівник Центру медичної 

симуляції, 2 р. 

Медсестринство в 

педіатрії 
КУКСЕНКО 

Ірина Василівна 

Асистент Львівський державний 

медичний інститут, 1992 р., 

педіатрія, лікар-педіатр 
 

КЗВО ЛОР «Львівська 

медична академія імені 

Андрея Крупинського», 

2022 р., 223 Медсестринство 

 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Асистент  

медсестринства в педіатрії,  

26 р. 



ПОЦЮРКО 

Наталія Теодозіївна 

Асистент Львівський ордена Дружби 
народів державний 

медичний інститут, 1995 р.,  

педіатрія, лікар-педіатр 
 

КЗВО ЛОР «Львівська 

медична академія імені 

Андрея Крупинського», 
2022 р., 223 Медсестринство 

Спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист 

Асистент  
медсестринства в педіатрії,  

23 р. 

Медсестринство в 

інфектології з 

курсом епідеміології 

ШАШКОВ  

Юрій Ігорович 

Асистент Львівський державний 

медичний інститут,    

1984р., спеціальність: 

гігієна, санітарія, 

епідеміологія, кваліфікація: 

лікар-гігієніст- епідеміолог 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Лікар з комунальної гігієни, 

Буська районна санітарно-

епідеміологічна станція,  

1 р. 

 

Лікар-статистик, 
Консультативна поліклініка 

Львівського науково-

дослідного інституту 

туберкульозу,  

3 р. 

Медсестринство в 

акушерстві 
ГРАБОВСЬКА  

Тетяна 

Володимирівна 

Доцент Львівський Державний 
медичний інститут, 

1973 р.,  

лікувальний факультет, 

лікар 

Кандидат медичних наук, 
14.01.01Акушерства та 

гінекологія 

«Ведення недоношеної 

вагітності при 

передчасному вилитті 

навколоплідних вод», 

МД № 023600, 1986 р., 

рішенням ради при 

Київському інституті 

удосконалення лікарів 

від 09.10.1985 р. 
 

Доцент кафедри 

акушерства та гінекології,  

ДЦ № 006198, 2002 р., 

Міністерство освіти і 

науки, рішенням 

Атестаційної колегії 

від 23.12.2002 р. 
 

Спеціаліст вищої категорії 

Лікар акушер гінеколог,  
КНП «Пологовий клінічний 

будинок 1 м. Львова», 10 р.  

 



Медсестринство в 

гінекології, 

репродуктивне 

здоров’я та 

планування сім’ї 

ПАЛИГА  

Ігор Євгенович 

Доцент Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 

2000 р.,  

лікувальна справа, лікар 

 

Європейський університет, 

2019 р.,  

Публічне управління та 

адміністрування  

Кандидат медичних наук,  
14.01.01 – акушерство та 

гінекологія, 

«Моніторинг матково-

плацентарно-плодового 

кровообігу при хронічній 

гіпоксії плода»,  

ДК №036046, 2006 р., 

Вища атестаційна комісія 

України, рішенням 

спеціалізованої вченої ради 

Львівського національного 

медичного університету 

ім. Данила Галицького 

МОЗ України  

від 14.09.2006 р. 
 

Доктор медичних наук, 

14.01.01 Акушерство та 

гінекологія, Прогнозування 

та профілактика невдалих 

спроб допоміжних 

репродуктивних 

технологій», 

ДД № 007391, 2018 р., 
МОН України, рішенням 

Атестаційної колегії 

Національної медичної 

академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика 

МОЗ України  

від 20.03.2018 р. 
 

Спеціаліст вищої категорії 

Лікар акушер-гінеколог, 
репродуктолог 

Директор ТзОВ «Клініка 

репродукції людини 

«Альтернатива», 

17 р. 

Медсестринство в 

сімейній медицині з 

паліативною 

допомогою  

 

 

ЯНКІВ  

Софія 

Володимирівна 

Викладач Львівський національний 

медичний університет 

імені Данила Галицького, 

2006 р.,  

лікувальна справа, лікар 
 

Спеціаліст першої категорії Лікар загальної практики, КЗ 

СДЮШОР «Електрон», 11 р. 
 

 



Медсестринство в 

неврології, 

психіатрії та 

наркології 

ОЛЕКСЮК-

НЕХАМЕС Алла 

Григорівна 

Асистент  Львівський ордена Дружби 
народів державний 

медичний інститут,  

1995 р., 

лікувальна справа, 

лікар 

Кандидат медичних наук,  
14.01.15 Нервові хвороби, 

«Клініко-параклінічна 

характеристика та 

лікування початкових 

проявів цереброваскулярної 

хвороби», 

ДК № 021636, 2004 р., 

Вища атестаційна комісія 

України, рішенням 

спеціалізованої вченої 

ради Київської медичної 

академії післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика 

МОЗ України 

від 14.01.2004 р. 
 

Спеціаліст вищої категорії 

Лікар невропатолог, 
ТзОВ «Центр реабілітації 

Бубновського», 4 р. 

 

ЛІЩУК  

Роман Миколайович 

Асистент Львівський ордена Дружби 

народів державний 

медичний інститут,  

1994 р,  

лікувальна справа, лікар 

 

Львівський державний 

медичний університет,  

1996 р,  

психіатрія,  

магістр медицини 

Кандидат медичних наук, 

14.01.16 Психіатрія, 

 «Іпохондричні стани 

невротичного ґенезу 

(клініка, патогенез, 

лікування та 

профілактика)», 

КН № 015937, 1997 р., 

Вища атестаційна комісія 

України, рішенням 

спеціалізованої вченої 
ради Харківського 

інституту удосконалення 

лікарів МОЗ України 

від 12.11.1997 р. 
 

Спеціаліст вищої категорії 

Завідувач денним 

стаціонаром, 

Київська міська наркологічна 

клінічна лікарня 

«Соціотерапія», 3 р. 

 



Медсестринство в 

дерматології та 

венерології 

БЯЛИЙ 

Андрій 

Олександрович 

Викладач Львівський ордена Дружби 
народів державний 

медичний інститут, 1989 р., 

лікувальна справа, лікар 
 

Львівський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 
академії державного 

управління при 

Президентові України, 

2011 р., державне 

управління, магістр 

державного управління 

Спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист 

Лікар-дерматолог, Міжобласна 
соматична лікарня для 

засуджених управління 

державного департаменту з 

питань виконання покарань у 

Львівській області, 4 р. 

 

Старший інспектор, медичне 

відділення управління 

державного департаменту з 

питань виконання покарань у 

Львівській області, 4 р. 

Медсестринство в 

реабілітації 
РУДАКОВА  

Наталя Євгенівна 

Викладач Харківська державна 
академія фізичної культури,  

2009 р.,  

фізична реабілітація, 

магістр фізичної реабілітації  

 

Севастопольське медичне 

училище імені Ж.Дерюгіної, 

1999 р., сестринська справа, 

медична сестра 

Спеціаліст вищої категорії Фахівець фізичної 
реабілітації ПП «Центр 

фізичної реабілітації 

«Формула руху», 3 р. 
 

Позаштатний консультант з 

питань фізичної терапії,  

ПП «Кабінет фізичної терапії 

Марії Кравчук», 1 р. 
 

Старший інструктор дитячого 

спортивного клубу 

«LifeStyle», 5 р. 
 

Медична сестра, 

Севастопольське медичне 

училище ім. Ж.Дерюгіної, 13 р. 

Медсестринство в 

офтальмології 
АНТОНЕНКО 

Юлія Олександрівна 

Викладач Хабаровський державний 

медичний інститут, 1978 р., 

педіатрія, лікар-педіатр 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Лікар офтальмолог, 

Поліклініка №1 

Шевченківського району 
м. Києва, 2 р. 

Медсестринство в 

оториноларингології 

ЖУБРИД  

Марія Теодорівна 

Викладач Тернопільський державний 

медичний інститут, 1991 р., 

лікувальна справа, лікар 

Спеціаліст вищої категорії Лікар терапевт, 

КНП «1-а міська клінічна 

лікарня ім. Князя Лева», 19 р. 



Екстрена та 

невідкладна 

медична допомога з 

основами 

інтенсивної терапії 

ШВЕДА 

Юрій Ігорович 

Викладач Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького,  

2003 р.,  

лікувальна справа, лікар 

Спеціаліст вищої категорії Лікар,  
Львівська обласна клінічна 

лікарня, 2 р. 

ХОРКАВА 

Богдана Андріївна 

Викладач Львівський державний 

медичний університет 

імені Данила Галицького, 
2001 р.,  

лікувальна справа, лікар 

 

Спеціаліст першої категорії Лікар-педіатр шкіл  

4-тої міської Комунальної 

поліклініки, 6 р. 

Основи медичної 

допомоги в умовах 

воєнного часу та 

надзвичайних 

ситуацій 

ПОХМУРСЬКИЙ 

Володимир 

Васильович 

Завідувач кафедри Львівський ордена Дружби 

народів державний 

медичний інститут, 
1988 р.,  

лікувальна справа, лікар 

Кандидат медичних наук 

14.01.03 Хірургія, 

«Черезшкірне 
черезпечінкове дренування 

жовчних шляхів при 

механічній жовтяниці», 

ДК №003699, 1999 р., 

Вища атестаційна комісія 

України, рішенням 

спеціалізованої вченої ради 

Львівського державного 

медичного університету 

ім. Данила Галицького  

МОЗ України  

від 09.06.1999 р. 
 

Доцент кафедри хірургії, 

12ДЦ № 023925, 

Міністерство освіти і науки, 

рішенням Атестаційної 

колегії від 09.11.2010 р. 
 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Головний лікар КЗ Івано-

Франківського обласного 

центру Екстреної медичної 
допомоги та медицини 

катастроф 

 

Генеральний директор 

КЗ ЛОР «Львівський 

обласний центр екстреної 

медичної допомоги та 

медицини катастроф», 

30 р. 

 

Керівник Центру медичної 

симуляції, 2 р. 

Охорона праці в 

галузі 
НАЗАР 

Орест Юрійович 

Викладач Львівський ордена Дружби 

народів державний 

медичний інститут,  

1987 р., 

гігієна, санітарія і 

епідеміологія,  

лікар-гігієніст-епідеміолог 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Інженер з охорони праці, 4 р. 

 

Викладач  

безпека життєдіяльності та 

охорона праці в галузі, 35 р. 



Безпека 

життєдіяльності 
ЦЮНИК 

Наталія Юріївна  

Викладач Національний унвсеритет 
«Львівська політехніка», 

2010 р., 

«Екологія», 

Бакалавр за напрямом 

«Екологія», 

 

Національний унвсеритет 

«Львівська політехніка», 

2011 р., 

«Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища», 

магістр  з екології та 

охорони навколишнього 

середовища, вкиладач хімії 

Спеціаліст перша категорії Викладач 
 безпеки життєдіяльності,  

6 р. 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Основи медичного 

права 
ШИШКО  

Валерій 

Валерійович 

Доцент, 
Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ 

Львівський інститут 
внутрішніх справ при 

НАВС України, 1998 р., 

правознавство, 

юрист 

 

Європейський університет, 

2017 р., 

облік та оподаткування 

 

Кандидат юридичних наук, 
12.00.12 Філософія права, 

«Культурологічні проблеми 

правотворчості»,  

ДК №0024837, 2004 р., 

Вища атестаційна комісія 

України, рішенням 

спеціалізованої вченої ради 

Національної академії 

внутрішніх справ України 

від 30.06.2004 р. 

 

Доцент кафедри 

адміністративного права та 

адміністративного процесу, 

12ДЦ № 019257, 

Міністерство освіти і науки, 

рішенням Атестаційної 
колегії від 18.04.2008 р. 

 

Спеціаліст вищої категорії 

 

 

 

Доцент, 
Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 

22 р. 



Анатомія людини АДАМОВИЧ 

Олена 

Олександрівна 

Асистент кафедри 
нормальної анатомії 

Львівського національного 

медичного університету 

імені Данила Галицького 

Львівський національний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 

2012 р.,  

лікувальна справа, лікар 

 

Національний університет 

«Львівська політехніка», 

2002 р.,  

Публічне управління та 

адміністрування 

Кандидат медичних наук, 
14.03.01 Нормальна 

анатомія, 

«Морфо-анатропометричні 

особливості шийного 

відділу хребта у осіб 

юнацького віку 

Прикарпатського регіону»,  

ДК №063731, 2022 р., 

МОН України, рішенням 

Атестаційної колегії 

Буковинського державного 

медичного університету 

МОЗ України 

від 01.02.2022 р. 

 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Лікар терапевт приймального 
відділення Кам’янка-Буська 

ЦРЛ, 5 р. 

 

Асистент кафедри нормальної 

анатомії Львівського 

національного медичного 

університету імені Данила 

Галицького, 5 р. 

Основи 

медсестринства 
ЛАЩУК 

Віра Тарасівна 

Старша медична сестра 

кардіологічного відділення 

КНП «1 територіальне 

медичне об’єднання 

м. Львова  

ВП «Лікарня Святого 

Луки» 

ВНКЗ ЛОР «Львівський 

інститут медсестринства та 

лабораторної медицини 

ім. Андрея Крупинського», 

2017 р., Сестринська справа,  

сестра медична 
 

ВНКЗ ЛОР «Львівський 

інститут медсестринства та 

лабораторної медицини 

ім. Андрея Крупинського», 

2018 р., 223 Медсестринство,  

бакалавр сестра медична 
 

ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія імені Андрея 

Крупинського»,  

2020 р., 223 Медсестринство,  

магістр медсестринства 

Спеціаліст Старша медична сестра 

кардіологічного відділення 

КНП «1 територіальне 

медичне об’єднання 

м. Львова  

ВП «Лікарня Святого Луки», 

5 р. 

Медсестринство в 

педіатрії 
ЧАЙКОВСЬКА  

Ганна Степанівна 

Старший науковий 

співробітник ДУ «Інститут 

спадкової патології» 

НАМН України 

Львівський державний 

медичний інститут, 1979 р, 

педіатрія,  

лікар-педіатр 

Кандидат медичних наук,  
14.01.10 Педіатрія, 

«Інформативна цінність деяких 

клініко-параклінічних 

параметрів в ранній діагностиці 
та ефективність лікування 

Лікар-педіатр вищої категорії, 

40 р. 

 

Старший науковий 

співробітник ДУ «Інститут 

спадкової патології» НАМН 



гнійно-септичних захворювань у 

дітей», КН № 001173, 1992 р., 

Вища атестаційна комісія 

України, рішенням 
спеціалізованої вченої ради 

Українського науково-

дослідного інституту педіатрії, 

акушерства і гінекології 
ім. проф. П.М. Буйка  

від 22.12.1992 р. 
 

Старший науковий співробітник, 

14.01.10 Педіатрія, 

СН № 003180, 1997 р. 
Вища атестаційна комісія 

України, рішенням вченої ради 

Львівського науково-дослідного 

інституту спадкової патології 
МОЗ України від 10.04.1997 р. 

 

Спеціаліст вищої категорії 

України, 40 р. 
 

Завідувач науково-

організаційного відділення ДУ 

«Інститут спадкової патології» 

НАМН України, 21 р. 

 

 

 

 

Ректор КЗВО ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського» 

доктор медичних наук, професор   


