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УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» 

 

Н А К А З 
 

11.05.2018 р.  м. Івано-Франківськ №  591-д  

 

Про призначення секретарів  

Державних кваліфікаційних комісій  

в медичному коледжі ІФНМУ  

на 2017-2018 навчальний рік 
 

Відповідно до Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, 

Положення про організацію освітнього процесу в Медичному коледжі ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет», затвердженого 

наказом від 03.04.2017 року № 356-д, наказу ректора ІФНМУ «Про організацію та 

порядок проведення Державної атестації випускників 2017-2018 н.р.» №303-д від 

13.03.2018 р., з метою забезпечення належної організації та проведення Державної 

кваліфікаційної атестації зі спеціальностей 5.12010102 «Сестринська справа», 

5.12010101 «Лікувальна справа», 5.12010106 «Стоматологія ортопедична», “221 

Стоматологія”, спеціалізація “Стоматологія ортопедична” та 5.12020101 

«Фармація» в медичному коледжі університету в 2017-2018 навчальному році  
 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Призначити відповідальними секретарями Державної кваліфікаційної 

комісії зі спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа»: 

Барилу Надію Іванівну - викладача терапевтичних дисциплін медичного 

коледжу;  

Глов’яка Віталія Григоровича - викладача медсестринства в педіатрії медичного 

коледжу;  

технічними секретарями: 

Жукуляк Оксану Миколаївну - викладача терапевтичних дисциплін 

медичного коледжу;  

Котів Ірину Василівну - викладача медсестринства в педіатрії медичного 

коледжу;  
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Решетила Віталія Анатолійовича - асистента кафедри хірургії 

стоматфакультету. 

 

2. Призначити відповідальним секретарем Державної кваліфікаційної комісії 

зі спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа»: 

Гойсан Марину Петрівну - викладача терапевтичних дисциплін медичного 

коледжу;  

технічними секретарями: 

Іванів Надію Ярославівну - викладача терапевтичних дисциплін медичного 

коледжу;  

Котів Ірину Василівну - викладача медсестринства в педіатрії медичного 

коледжу;  

Шовгенюк Роксолану Ярославівну - викладача медсестринства в акушерстві 

медичного коледжу; 

Решетила Віталія Анатолійовича - асистента кафедри хірургії 

стоматфакультету. 

 

3. Призначити відповідальним секретарем Державної кваліфікаційної комісії 

зі спеціальностей «Стоматологія ортопедична» та “221 Стоматологія”, 

спеціалізація “Стоматологія ортопедична”: 

Петришин Світлану Вікторівну - викладача дисциплін циклу професійної 

підготовки зуботехнічного відділення медичного коледжу;  

технічним секретарем: 

Ананевича Олега Васильовича - викладача дисциплін циклу професійної 

підготовки зуботехнічного відділення медичного коледжу. 

 

4. Призначити відповідальним секретарем Державної кваліфікаційної комісії 

зі спеціальності 5.12020101 «Фармація»: 

Вовк Лідію Василівну - викладача фармакогнозії кафедри фармації;  

технічними секретарями: 

Гаврищука Любомира Михайловича - асистента кафедри організації 

економіки фармації і технології ліків; 

Довбенюк Ксенію Володимирівну - викладача фармацевтичної хімії кафедри 

фармації. 

 

5. Секретарям Державних кваліфікаційних комісій приступити до виконання 

покладених обов’язків:  

за спеціальністю «Лікувальна справа» з 19 травня 2018 року;  

за спеціальностями «Стоматологія ортопедична» та “221 Стоматологія”,   

спеціалізація “Стоматологія ортопедична” з 23 травня 2018 року;  

за спеціальністю «Фармація» - з 23 травня 2018 року; 

за спеціальністю «Сестринська справа» - з 25 травня 2018 року. 
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6. В.о. завідуючої канцелярії та архіву Левків А.П. довести даний наказ до 

відома вищезазначених осіб. 

 

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора медичного 

коледжу доцента Боцюрка Ю.В. 

 

В.о. ректора, перший проректор                                                       Г.М. Ерстенюк 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Юридичний відділ                           ____________      

Головний бухгалтер                        ____________      К.М. Мацькевич  

Начальник навчального відділу     ____________     М.О. Іванців 

Начальник відділу ECTS  

та моніторингу якості освіти           ____________    В.В. Капечук 

Директор медичного коледжу        ____________     Ю.В. Боцюрко 


