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Про призначення складу 
Апеляційної комісії для 
проведення Д ерж авної атестації 
на медичному факультеті та 
факультеті підготовки  
іноземних громадян у 2017/2018 
навчальному році

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОН 
України №  504 від 28.07.2003 року «Про затвердження складових галузевих 
стандартів вищ ої освіти з напрямку підготовки 1201 «Медицина», 
Положення про організацію та порядок проведення Державної атестації 
студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів 
акредитації за напрямком підготовки 1201 «М едицина», затвердженого 
наказом М ОЗ України № 53 від 31.01.2005 року, зареєстрованим 
М іністерством ю стиції України № 244/10524 від 17.02.2005 року,
«Положення про організацію та порядок проведення лрактично- 
орієнтованого Державного іспиту на медичному факультеті ДВНЗ «Івано- 
Франківський національний медичний університет» зі спеціальностей 
«Лікувальна справа» та «Педіатрія», наказу Університету № 784-д від 
29.08.2017 року «Про організацію та проведення навчального процесу в 2017- 
2018 навчальному році», наказу Університету № 303-д від 13.03.2018 року 
«Про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників 
2017-2018 н. р.», наказу МОЗ України № 08.1-30/33394 від 15.12.2017 року 
«Про затвердження Списку голів екзаменаційних комісій у 2018 році», 
робочих навчальних планів підготовки ' спеціалістів, з метою якісної 
організації та проведення Державної атестації випускників на медичному 
факультеті та факультеті підготовки іноземних громадян у 2017-2018 
навчальному році



І

Н А К А З У Ю :

1. Створити апеляційну комісію в наступному складі:

Голова комісії — КОБЕЦЬ С.Ф. -  проректор з науково-педагогічної 
роботи (міжнародні зв ’язки), доцент кафедри неврології.

Члени комісії:
КАПЕЧУК В.В. -  доцент кафедри оториноларингології та 

офтальмології з курсом хірургії голови і шиї, начальник відділу ECTS та 
моніторингу якості освіти.

СКРОБАЧ Н.В. -  доцент кафедри внутріш ньої медицини № 1, 
клінічної імунології та алергології ім. академіка Є.М. Нейка.

2. Створеній комісії в своїй роботі керуватися вимогами чинного 
законодавства України.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого 
проректора Ерстеню к Г.М. /  /

Ректор

Погоджено:
Перший проректор 
Головний бухгалтер 
Начальник навчального відділу 
Начальник юридичного відділу 
Начальнику відділу ECTS 
та моніторингу якості освіти 
Декан медичного факультету 
Декан факультету підготовки 
іноземних громадян

М.М. Рожко

Г.М. Ерстенюк 
К.М. Мацькевич 
М.О. Іванців 
О.Я. Сорока

В.В. Капечук 
Р.І. Яцишин

Д.Б. Соломчак


