
Склад Вченої ради 

   

1.   

Сабадишин Ростислав Олексійович 

Ректор КЗВО «Рівненська медична академія», Голова Вченої ради, професор,  

доктор медичних наук, Заслужений лікар України, Відмінник освіти України, 

професор кафедри медико-профілактичних дисциплін та лабораторної 

діагностики. 

2.  Баб’як Володимир Іванович Проректор з навчальної роботи  КЗВО «Рівненська медична академія», заступник 

голови Вченої ради, кандидат медичних наук,  професор кафедри медико-

профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики, лікар педіатр. 

3.  Хмеляр Інеса Макарівна Начальник навчально-методичного відділу  КЗВО «Рівненська медична 

академія», секретар Вченої ради,  кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

хіміко-фармацевтичних дисциплін. 

4.  Штрімайтіс Оксана Вікторівна Проректор з наукової роботи КЗВО «Рівненська медична академія», завідувач 

кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін, кандидат фармацевтичних 

наук, професор кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін, клінічний провізор. 

5.  Кравець Володимир Ростиславович Директор ВП «Рокитнівський медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія»,  Відмінник освіти України   

6.  Носко Ігор Павлович Директор ВП «Костопільський медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія»,  Відмінник освіти України   

7.  Туровська Ірина Олександрівна Директор Рівненського фахового медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична 

академія». 

8.  Коробко Лариса Ростиславівна Декан медико-фармацевтичного факультету КЗВО «Рівненська медична 

академія», кандидат медичних наук, професор кафедри медико-профілактичних 

дисциплін та лабораторної діагностики, лікар хірург. 

9.  Бухальська Світлана Євгенівна Заступник директора з виховної роботи Рівненського фахового медичного 

коледжу КЗВО «Рівненська медична академія», кандидат педагогічних наук, 

професор кафедри фундаментальних дисциплін. 

10.  Оксюта Валерій Миколайович Заступник директора з практичної роботи Рівненського фахового медичного 

коледжу КЗВО «Рівненська медична академія», кандидат медичних наук, доцент 

кафедри медико-профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики,  лікар 

акушер-гінеколог. 

11.  Палапа Василь Васильович Завідувач кафедри медико-профілактичнихих дисциплін та лабораторної 

діагностики КЗВО «Рівненська медична академія»,  кандидат медичних наук, 

професор кафедри медико-профілактичних дисциплін та лабораторної 

діагностики,  лікар акушер-гінеколог 

12.  Переходько Наталія Миколаївна Завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗВО «Рівненська 

медична академія», кандидат історичних наук, професор кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін. 
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13.   

Рижковський Володимир Олегович 

Завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії  КЗВО «Рівненська медична 

академія»,доцент, кандидат медичних наук, професор кафедри фізичної терапії, 

ерготерапії. 

14.  Сондак Олена Володимирівна Завідувач кафедри фундаментальних дисциплін  КЗВО «Рівненська медична 

академія», кандидат педагогічних наук, професор кафедри фундаментальних 

дисциплін. 

15.  Гашинська Олена Степанівна Завідувач відділення «Післядипломної освіти молодших медичних і 

фармацевтичних спеціалістів» КЗВО «Рівненська медична академія», кандидат 

медичних наук, доцент кафедри медико-профілактичних дисциплін та 

лабораторної діагностики, лікар терапевт. 

16.  Стернік Віта Миколаївна Завідувач відділення «Лікувальна справа»  Рівненського фахового медичного 

коледжу КЗВО «Рівненська медична академія», кандидат біологічних наук. 

17.  Карпюк Наталія Василівна Начальник юридичного відділу КЗВО «Рівненська медична академія». 

18.  Якимчук Вікторія Олегівна  Головний бухгалтер КЗВО «Рівненська медична академія». 

19.  Артеменко Людмила Вікторівна Голова циклової комісії мови та літератури Рівненського фахового медичного 

коледжу КЗВО «Рівненська медична академія», кандидат філологічних наук, 

професор кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін. 

20.  Баб'як Олена Вікторівна Голова циклової комісії професійно-орієнтованих дисциплін терапевтичного 

профілю  Рівненського фахового медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична 

академія», кандидат медичних наук, доцент кафедри медико-профілактичних 

дисциплін та лабораторної діагностики, лікар терапевт. 

21.  Маркович Олексій Володимирович Голова циклової комісії професійно-орієнтованих дисциплін хірургічного 

профілю № 1 Рівненського фахового медичного коледжу КЗВО «Рівненська 

медична академія», кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної терапії, 

ерготерапії, лікар хірург. 

22.  Проказюк Сергій Васильович Голова циклової комісії з фізичного виховання Рівненського фахового медичного 

коледжу КЗВО «Рівненська медична академія», Голова Первинної профспілкової 

організації. 

23.  Ліннік Юрій Володимирович Завідувач навчальної лабораторії КЗВО «Рівненська медична академія», кандидат 

філософських наук, доцент кафедри суспільно – гуманітарних дисциплін. 

24.  Герасименко  Людмила Борисівна 
 

Кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри фундаментальних дисциплін. 

25.  Демянчук Михайло Ростиславович Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри медико-профілактичних дисциплін 

та лабораторної діагностики, лікар терапевт. 

26.  Лукащук Микола Миколайович 
 

Кандидат педагогічних наук, професор кафедри хіміко-фармацевтичних 

дисциплін. 

27.  Кукурудза Андрій Ростиславович Кандидат історичних наук, викладач історії Рівненського фахового медичного 

коледжу.  
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28.  Зубілевич Марина Іванівна Доцент, кандидат педагогічних наук, викладач англійської мови Рівненського 

фахового медичного коледжу. 

29.   

Таборовець Любов Михайлівна 

Кандидат педагогічних наук, викладач української мови Рівненського фахового 

медичного коледжу.  

30.  Чижишин Борис Зіновійович Кандидат медичних наук, доцент кафедри медико-профілактичних дисциплін та 

лабораторної діагностики,  лікар хірург 

31.  Ліщук Ірина  Студентка І курсу медико-фармацевтичного факультету, спеціальності  «226 

Фармація, промислова фармація». 

32.  Протасюк Вікторія Студентка ІІ курсу медико-фармацевтичного факультету, спеціальності  «223 

Медсестринство» 

33.  Жигайло Катерина Студентка ІV курсу медико-фармацевтичного факультету, спеціальності  «223 

Медсестринство 

http://mcollege.rv.ua/images/naukovci_2016/Zubilevich19.pdf
http://mcollege.rv.ua/images/naukovci_2016/taborovec19.pdf
http://mcollege.rv.ua/images/naukovci_2016/Chizishin19.pdf
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=1211
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=1211
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=1210
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=1210
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=1210
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=1210

