
 

 
 
 

                                                          УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 
Н А К А З 

 

13.03.2018 р.                           м. Івано-Франківськ                                 № 304-д                                                           

                                        

Про організацію та проведення 

Державної підсумкової атестації з 

дисциплін загальноосвітньої  

підготовки у 2017-2018 н. р. 

 

У відповідності до ст.42 Закону України «Про освіту», ст.. 12,15,16 

Закону України «Про загальну середню освіту», наказу МОН України №1224 

від 22.08.2017 року «Про затвердження Положення про державну підсумкову 

атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний  рівень 

молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної середньої 

освіти», діючих робочих навчальних планів підготовки молодших 

спеціалістів з базовою середньою освітою, з метою якісного забезпечення 

організації та проведення Державної підсумкової атестації для молодших 

спеціалістів медичного коледжу університету спеціальностей «лікувальна 

справа», «сестринська справа», «стоматологія ортопедична» та «фармація» у 

2017-2018 навчальному році 

   

Н А К А З У Ю: 
 

1. Державну підсумкову атестацію із дисциплін загальноосвітньої 

підготовки для студентів 2 курсу медичного коледжу (з базовою середньою 

освітою) провести: 

 - спеціальності Медсестринство спеціалізації «лікувальна справа» в 

період з 02.06. по 8.06.2018 року; 

 - спеціальності Медсестринство спеціалізації «сестринська справа» в 

період з 09.06. по 15.06.2018 року; 

 - спеціальність Стоматологія спеціалізації «стоматологія ортопедична» 

в період з 02.06. по 8.06.2018 року; 

 - спеціальність «Фармація» спеціалізації «фармація» в період з 02.06. по 

8.06.2018 року. 
 

2. На Державну підсумкову атестацію винести дисципліни:  

          - математика (медичні сестри, фельдшери, зубні техніки, фармацевти); 

          - хімія (фармацевти).   
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3. Державну підсумкову атестацію з дисциплін - математика, хімія для 

молодших спеціалістів (фельдшерів, медичних сестер, зубних техніків, 

фармацевтів) провести у  письмовій формі.  

Результати написаних робіт студентів оцінювати за 12-бальною шкалою 

відповідно до «Критеріїв оцінювання знань студентів вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації з предметів загальноосвітньої підготовки», 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 13.04.2011 року № 329. 
 

4. Директору медичного коледжу доценту Боцюрку Ю.В.: 

4.1. За місяць до початку Державної підсумкової атестації скласти і 

подати на затвердження узгоджений персональний склад секретаріату та 

Державних екзаменаційних комісій. 

4.2. До початку іспитів подати в Державні екзаменаційні комісії 

документи на студентів, які допущені до Державної підсумкової атестації, 

зведену відомість отриманих ними оцінок з загальноосвітніх навчальних 

дисциплін за 2-а роки навчання. 
 

5. Директору медичного коледжу, секретаріату та завідувачам кафедр 

медичної інформатики, медичної та біологічної фізики та хімії 

фармацевтичного факультету підготувати, узгодити і подати на затвердження 

Графіки проведення передекзаменаційних консультацій. 
 

6. Завідувачам кафедр: медичної інформатики, медичної та біологічної 

фізики - професору Мойсеєнку М.І., хімії фармацевтичного факультету – 

професору Стецьківу А.О. підготувати і подати до Державної атестаційної 

комісії матеріали до Державної підсумкової атестації.  
 

7. Професорсько-викладацькому складу вищевказаних кафедр під час 

проведення Державної підсумкової атестації суворо дотримуватися вимог 

чинного законодавства. 
 

        8. Начальнику навчального відділу Іванціву М.О., за місяць до сесії 

скласти, затвердити і довести до директора медичного коледжу «Розклад 

складання Державної підсумкової атестації». 
 

 9. Директору медичного коледжу доценту Боцюрку Ю.В., довести даний 

наказ до відома вищевказаних кафедр та студентів медичного коледжу. 
 

       10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
                  Ректор                                                   М.М. Рожко 
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ПОГОДЖЕНО: 
 

Перший проректор                                                          А.М. Ерстенюк 
 

Юридичний відділ                                                   
 

Головний бухгалтер                                                        К.М. Мацькевич 
 

Начальник планово-фінансового відділу                      Л.А. Тимощук  
 

Начальник відділу ECTS та  

моніторингу якості освіти                                                   В.В. Капечук 

 

Начальник навчального відділу                                     М.О. Іванців 


