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№

п/п 

Прізвище, ім’я та по  

батькові викладача 

Найменування 

 посади 

Найменування закладу,  

який закінчив викладач,  

(рік закінчення, 

спеціальність,  

кваліфікація за дипломом) 

Категорія 

Найменування  

навчальних 

дисциплін, які 

викладає  

1 

 

 

 

 

 

 

 

Григола  

Олена 

Григорівна 

Директор 

коледжу, 

викладач педіатрії 

 

Тернопільська державна 

медична академія  

ім. І.Я. Горбачевського  

1998 р.,  

 лікувальна справа. 

Кваліфікація:  

лікар. 

Вищий державний 

навчальний заклад 

України «Буковинський 

державний медичний 

університет». Кандидат 

медичних наук зі 

спеціальності 

«Педіатрія». Диплом ДК 

№ 031111, 2015р. 

Спеціаліст  вищої 

категорії,  викладач- 

методист 

Медсестринство в 

педіатрії 

Педіатрія 

2 Совтус  

Ірина 

Миколаївна 

Викладач основ 

медсестринства, 

догляду за 

хворими та 

медичної 

маніпуляційної 

техніки, голова 

предметної 

(циклової) комісії 

клінічних 

дисциплін   

 

Волинський національний 

університет  

ім. Лесі Українки, 2009 р., 

біологія.  

Кваліфікація: магістр 

біології 

Тернопільський державний 

медичний університет  

ім. І.Я. Горбачевського  

2015р.,  

сестринська справа. 

Кваліфікація: магістр, 

науковий співробітник 

(сестринська справа, 

акушерство) 

Спеціаліст  

вищої  категорії,  

викладач – методист 

Догляд за хворими 

та медична 

маніпуляційна 

техніка 

Основи 

медсестринства 

Основи медичної  

генетики 

Загальний догляд 

за хворими та 

медична 

маніпуляційна 

техніка  
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3 Кравчик 

Лариса 

Вікторівна 

Викладач 

внутрішньої 

медицини 

  

Тернопільський 

державний медичний 

інститут, 

1984р., 

лікувальна справа. 

Кваліфікація: лікар – 

лікувальник 

Спеціаліст   

вищої категорії, 

викладач – методист  

Внутрішня 

медицина 

Невідкладні 

стани у 

внутрішній 

медицині 

Сімейна 

медицина 

4 Трофименко 

Ольга 

Лукашівна 

Викладач 

медичної та 

соціальної 

реабілітації; 

завідувач 

відділення  

Івано – Франківський 

державний медичний 

інститут, 

1980 р., 

лікувальна справа.  

Кваліфікація: лікар   

Спеціаліст 

 вищої категорії, 

викладач – методист 

Медична та 

соціальна 

реабілітація 

Внутрішня 

медицина  

Невідкладні стани 

у внутрішній 

медицині 

Медсестринство в 

сімейній медицині 

5 Гуска  

Оксана 

Олександрівна 

Викладач 

акушерства та 

гінекології, 

завідувач 

практикою 

Львівський державний 

медичний університет  

ім. Д. Галицького, 

1999р.  лікувальна 

справа. Кваліфікація: 

лікар 

Спеціаліст  

другої категорії 

Акушерство  

Гінекологія, 

репродуктивне 

здоров’я та 

планування сім’ї 

Невідкладні стани 

в акушерстві та 

гінекології  
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6 Комісарик 

Світлана 

Михайлівна 

Викладач 

внутрішньої 

медицини завідувач 

відділення 

післядипломної 

освіти молодших 

спеціалістів 

Буковинська державна 

медична академія,  

1998р., 

лікувальна справа, 

Кваліфікація: лікар. 

Спеціаліст 

 другої  категорії 

Внутрішня медицина 

Невідкладні стани у 

внутрішній медицині 

7 Прокопчук 

Світлана 

Олександрівна 

Викладач 

геронтології, 

геріатрії та 

паліативної 

медицини, 

внутрішньої 

медицини 

Івано - Франківський 

державний медичний 

інститут, 

1986р., 

лікувальна справа. 

Кваліфікація: лікар - 

лікувальник 

Спеціаліст  

першої  категорії 

Геронтологія, геріатрія 

та паліативна 

медицина 

Медсестринство у 

внутрішній медицині  

Медсестринство в 

геронтології, геріатрії 

та паліативній 

медицині  

Дерматологія та 

венерологія 

Медсестринство в 

дерматології та 

венерології 

8 Назарчук  

Богдана 

Василівна 

Викладач 

неврології та 

психіатрії 

Тернопільський 

державний медичний 

інститут,  

1981 р.,  

лікувальна справа. 

Кваліфікація: лікар – 

лікувальник 

Спеціаліст 

  вищої категорії, 

викладач – 

методист 

Неврологія, психіатрія 

та наркологія 

Медсестринство в 

неврології, психіатрії 

та наркології 

Медсестринство в 

психіатрії та наркології 

Неврологія, психіатрія 

та наркологія  
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9 Романюк 

Оксана 

Віталіївна 

Викладач   

акушерства та 

гінекології 

Тернопільський 

державний медичний 

університет                             

ім. 

І.Я.Горбачевського, 

2010 р. 

лікувальна справа. 

Кваліфікація: лікар 

Державна установа                   

«Інститут педіатрії,  

акушерства і 

гінекології НАМН 

України»  

Кандидат медичних 

наук зі спеціальності 

«Акушерство та 

гінекологія».  

Диплом ДК № 046337, 

2018р. 

Спеціаліст  

 вищої категорії  

Акушерство  

10 Борщ  

Андрій 

Валерійович 

Викладач  

онкології  

Івано – Франківська 

державна медична 

академія, 1999 р. 

лікувальна справа.  

Кваліфікація: лікар – 

лікувальник 

Спеціаліст  

першої категорії 

Онкологія  

Медсестринство в 

хірургії  

Медсестринство в 

онкології 

Офтальмологія  

Медсестринство в 

оториноларингології та 

офтальмології 

Оториноларингологія 

Стоматологічні 

захворювання 

Хірургія 

11 Мурзін 

Володимир 

Сергійович 

Викладач  

ВМП 

Кримський 

державний медичний 

інститут, 

1980р., 

лікувальна справа. 

Кваліфікація: лікар 

Спеціаліст 

 першої категорії 

Військово-медична 

підготовка та медицина 

надзвичайних ситуацій 

Анестезіологія та 

інтенсивна терапія 
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12 Вознюк 

Станіслав 

Миколайович 

Викладач 

хірургії 

Тернопільський 

державний медичний 

інститут, 1987 р. 

лікувальна справа. 

Кваліфікація: лікар-

лікувальник. 

Тернопільський 

державний медичний 

університет 

 ім. І.Я. Горбачевського  

МОЗ України 

Кандидат медичних наук 

зі спеціальності хірургія. 

 Диплом 

ДК №017847, 2013р.  

Спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист  

Хірургія  

Перша долікарська 

допомога 

Стоматологічні 

захворювання 

Оториноларингологія 

13 Чирук  

Олена 

Георгіївна 

Викладач 

догляду за 

хворими та 

медичної 

маніпуляційної 

техніки 

Тернопільський 

державний медичний 

університет 

 І.Я. Горбачевського,  

2015р., 

Сестринська справа, 

Кваліфікація: магістр 

науковий співробітник 

(сестринська справа, 

акушерство) 

Спеціаліст  

другої  категорії 

Догляд за хворими та 

медична маніпуляційна 

техніка 

Медсестринська етика та 

деонтологія  

Історія медицини та 

медсестринства 

Громадське здоров’я і 

громадське 

медсестринство 

Медсестринство в 

дерматології та 

венерології 

Основи медсестринства 

14 Демчук 

Наталія 

Володимирівна 

Викладач 

педіатрії 

Національний 

медичний університет 

ім.О.О.Богомольця, 

2004 

Кваліфікація: лікар 

Спеціаліст другої 

категорії 

 

Педіатрія  

Невідкладні стани в 

педіатрії 
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15 Фіщук 

Володимир 

Васильович 

Викладач 

акушерства та 

гінекології 

Івано – Франківський 

державний медичний 

інститут,  

1977 р., 

 лікувальна справа. 

Кваліфікація:  лікар 

Спеціаліст  

першої  категорії 

Акушерство  

Гінекологія  

Репродуктивне здоров’я 

та планування сім’ї 

Гінекологія, 

репродуктивне здоров`я 

та планування сім`ї 

Медсестринство в 

гінекології 

 

16 Бондарук 

Олександр 

Олексійович 

Викладач хірургії Дніпропетровська 

державна медична 

академія, 2000р. 

лікувальна справа. 

Кваліфікація: лікар 

Спеціаліст 

 першої категорії 

Анестезіологія та 

реаніматологія  

Невідкладні стани в  

хірургії  

17 Бондарук 

Ярослава 

Сергіївна 

Викладач 

інфектології 

Дніпропетровська 

державна медична 

академія, 2008р. 

«Медико-

профілактична 

справа»  

Кваліфікація: лікар 

Спеціаліст 

 

Медсестринство в 

інфектології 

Інфектологія 
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