


№ 

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 Мазурик 

Інна 

Василівна 

Викладач 

фармакології та 

фармакогнозії, 

голова циклової 

комісії хімічних та 

фармацевтичних 

дисциплін  

Львівський державний 

медичний університет       

    ім. Д. Галицького, 

1999 р., фармація. 

Кваліфікація: провізор 

Спеціаліст 

 вищої 

категорії 

Фармакогнозія  

Фармакологія 

Фармакологія та 

медична рецептура 

 

2 Базюк  

Дар’я 

Віталіївна 

Викладач технології 

виготовлення ліків 

Національний 

фармацевтичний університет, 

2019р. 

Фармація, промислова 

фармація 

Кваліфікація: магістр 

фармації 

Спеціаліст  Аналітична хімія  

Технологія ліків  

Техніка лабораторних 

робіт 

Фармакологія та 

медична рецептура 

Фармацевтична хімія 

 

3 Назарук 

Тетяна 

Юріївна 

Викладач 

мікробіології 

Київський університет  

ім. Т.Г. Шевченка, 2011р., 

спеціальність: 

мікробіологія та 

вірусологія. 

Кваліфікація: біолог, 

мікробіолог, вчитель 

середнього навчального 

закладу 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

  

Мікробіологія  

Основи 

мікробіології з 

імунологією 

Основи 

мікробіології 



4 Царик  

Олена 

Костянтинівна 

  Викладач Благовєщенський державний 

педагогічний інститут 

 ім. М.І. Калініна, 1981р., 

іноземні мови    (англійська та 

німецька). 

Кваліфікація: вчитель іноземних 

мов (англійської та німецької) 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач – 

методист  

Основи 

латинської мови 

з медичною 

термінологією 

Латинська мова 

5 
  

Дружинович 

Олена  

Борисівна 

Викладач, 

практичний 

психолог 

коледжу 

Волинський державний 

університет  

ім. Лесі Українки, 2004 р., 

психологія.  

Кваліфікація: психолог, викладач 

психології 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Основи загальної 

та медичної 

психології 

Основи 

психології та 

міжособове 

спілкування 

6 Хвіц  

Лариса 

Миколаївна 

Викладач  

анатомії 

Східноєвропейський 

національний університет                      

ім. Лесі Українки,  2015 р., 

біологія. 

Кваліфікація: біолог, науковий 

співробітник (біологія), викладач 

вищого навчального закладу 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

Анатомія з 

основами 

фізіології 

Анатомія 

людини 



7 Біднюк 

Антоніна 

Степанівна 

 Викладач 

фізіології 

Відкритий міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна», 2011р., 

мікробіологія та вірусологія. 

Кваліфікація: мікробіолог, 

імунолог 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

Основи охорони 

праці та охорони 

праці в галузі 

Фізіологія 

Фізіологія людини 

8 Демчук 

Тетяна 

Анатоліївна 

Викладач хімії Волинський державний 

університет  

ім. Лесі Українки, 1999р. 

Кваліфікація: хімік, 

викладач хімії 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Хімія  

Медична хімія 

Неорганічна хімія 

Органічна хімія 

Природничі науки 

(хімія) 

9 Мельник 

Віктор 

Іванович  

Викладач  

патоморфології 

та 

патофізіології   

 

Львівський державний 

медичний інститут,  

1980 р., 

лікувальна справа. 

Кваліфікація: лікар 

Спеціаліст  

вищої  

категорії, 

викладач – 

методист 

Патоморфологія та 

патофізіологія   

Соціальна медицина 

та організація 

охорони здоров’я 

Внутрішня медицина 

 


