
 

 

 
 

УКРАЇНА  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

“ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ” 
 

Н А К А З  
 

 14.01.2019р.                                м. Івано-Франківськ                                         № 18-д 

 
 

Про організацію Підсумкового  

контролю знань у весняному 

семестрі 2018/2019 н.р. 

на заочній формі навчання 1 

фармацевтичного факультету 

 

 
У відповідності з Законом «Про вищу освіту», Положенням про заочну форму 

навчання, затвердженого Вченою Радою Івано-Франківського національного 

медичного університету від 29.05.2012 року, протокол № 6, діючими робочими 

навчальними планами для спеціальностей 226 Фармація, промислова фармація, 

7.12020101 Фармація на 2018-2019 навчальний рік, наказом ректора медичного 

університету №855-д від 28.08.18р. «Про організацію освітнього процесу в закладі 

на 2018-2019 навчальний рік»  
  

Н А К А З У Ю:  
 

1. Навчальні сесії для студентів у весняному семестрі провести в наступні 

терміни:  

- на 1-му курсі (4,5, 5,5 р.н.) - з 13.05 по 29.05.2019 р.; 

- на 2-му курсі (4,5, 5,5 р.н.) - з 01.04 по 16.04.2019 р.; 

- на 3-му курсі (4,5, 5,5 р.н.) -  з 02.04 по 23.04.2019 р.; 

- на 4-му курсі (5,5 р.н.,)       -  з 13.05 по 06.06.2019 р.; 

- на 5-му курсі (5,5 р.н.)        - з 18.03 по 06.04.2019 р. 
 

2. На підсумковий семестровий контроль винести навчальні дисципліни:  
                                                      

    Підсумкові модульні контролі 

Іспити 

      Диференційовані заліки, заліки 

       

1 курс (4,5, 5,5 н.р.) 

(з 13.05 по 29.05.2019 р.) 

Латинська мова (4,5, 5,5 р.н.),  

Філософія (4,5, 5,5 р.н.), 

Біологія з основами генетики (4,5,   

  5,5 р.н.), 

Біологічна фізика з фізичними 

методами аналізу (4,5, 5,5 р.н.), 

  Вступ у фармацію – залік (4,5, 5,5 р.н.), 

  Курси за вибором: 

  Англійська мова - залік (4,5, 5,5 р.н.), 

  Медичне краєзнавство - залік (4,5,  

    5,5 р.н.), 
  



Загальна і неорганічна хімія (4,5,  

  5,5 р.н.), 

Анатомія та фізіологія людини (4,5,  

  5,5 р.н.), 

Етика та деонтологія у фармації (4,5,  

  5,5 р.н.). 
 

2 курс (4,5, 5,5 н.р.) 

(з 01.04 по 16.04.2019 р.) 

Фізична та колоїдна хімія (4,5, 5,5 р.н.),          Курс за вибором: 

Інформаційні технології у фармації                 Латинська мова з грецькою  

  (4,5, 5,5 р.н.),                                                     термінологією – залік (5,5 р.н.), 

Патологічна фізіологія (4,5, 5,5 р.н.),               Світова цивілізація та культура - 

Мікробіологія з основами імунології               залік (4,5 р.н.), 

   (4,5, 5,5 р.н.),                                                    Психологія спілкування – залік  

Органічна хімія (4,5, 5,5 р.н.),                           (4,5 р.н), 

Аналітична хімія (4,5, 5,5 р.н.),                         Соціологія – залік (4,5 р.н.). 

Фармацевтична ботаніка (4,5, 5,5 р.н.) - 

   ПМК, іспит.         

  

3 курс (4,5, 5,5 р.н.) 

(з 02.04 по 23.04.2019 р.) 

Технологія ліків (4,5 р.н.), 

Фармацевтична хімія (4,5 р.н.), 

Фармакогнозія (4,5 р.н.), 

Комп'ютерне моделювання у фармації 

    (4,5, 5,5 р.н.), 

Фармакологія (4,5, 5,5 р.н.), 

Екстремальна медицина (4,5, 5,5 р.н.), 

Підготовка офіцерів запасу галузі знань 

«Охорона здоров’я» спеціальність  

«Фармація» (4,5, 5,5 р.н.), 

Вибіркові дисципліни за спеціалізацією 

  (4,5, 5,5 р.н.), 

Біологічна хімія (4,5, 5,5 р.н.) - ПМК,         

іспит.   
 

        

4 курс (4,5, 5,5 р. н.) 

(з 13.05 по 06.06.2019 р.) 

Ресурсознавство лікарських засобів  

  (4,5 р.н.), 

Біофармація (4,5 р.н.), 

Промислова технологія лікарських  

засобів (4,5 р.н.), 

Фармацевтична хімія (4,5, 5,5 р.н.) 

Токсикологічна хімія (4,5 р.н.),  

Організація та економіка у фармації 

  (4,5, 5,5 р.н.), 

Менеджмент та маркетинг у  

фармації (4,5 р.н),  

Медичне та фармацевтичне                    



товарознавство (4,5р.н.),    

Навчальна практика з фармакогнозії  

  (4,5 р.н.),           

Фармакогнозія (4,5 р.н.)  -  ПМК, іспит.                                

                                                                            

5 курс (5,5 р. н.) 

(з 18.03 по 06.04.2019 р.) 

Ресурсознавство лікарських засобів  

  (5,5 р.н.), 

  Біофармація (5,5 р.н.), 

Промислова технологія ліків  

  (5,5 р.н.), 

Фармацевтична хімія (5,5 р.н.), 

Токсикологічна хімія (5,5 р.н.), 

Клінічна фармація (5,5 р.н.), 

Менеджмент та маркетинг у фармації  

  (5,5 р.н.);    

Технологія лікарських косметичних  

засобів (5,5 р.н.).                                                                                       
                                                                           

3. Начальнику навчального відділу Іванціву М.О. розробити та затвердити 

Розклади занять та екзаменаційних сесій відповідно вказаних вище термінів.  
 

4. Затвердити списки екзаменаторів кафедр для проведення екзаменаційних 

сесій в весняному семестрі 2018-2019 навчального року (список екзаменаторів 

додається). 
 

5. Завідувачам кафедр університету, в останній день занять, подати у деканат 

фармацевтичного факультету відомості про студентів, які не виконали навчальний 

план семестру. 
 

6. Завідувачам кафедр, дисципліни яких виносяться на сесію, організувати 

передекзаменаційні консультації, підготувати навчальні кімнати і створити всі 

необхідні умови для підготовки студентів до іспитів.  
 

 7. Декану факультету підготовки іноземних громадян доценту Соломчаку Д.Б. 

та заступнику декана фармацевтичного факультету професору Дудію П.Ф. 

підготувати всю необхідну документацію для проведення іспитів. 
 

8. Начальнику навчального відділу Іванціву М.О. довести даний наказ до відома 

деканату фармацевтичного факультету та факультету підготовки іноземних 

громадян університету. 
 

9. Декану факультету підготовки іноземних громадян доценту Соломчаку Д.Б. та 

заступнику декана фармацевтичного факультету професору Дудію П.Ф.  довести 

даний наказ до відома кафедр та студентів. 
 

10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 

професора Ерстенюк Г.М. 

 
                           Ректор                                                     М.М. Рожко 
 

 



ПОГОДЖЕНО: 
 

Перший проректор                                                  Г.М. Ерстенюк  
 

Юридичний відділ                                                     
 

Головний бухгалтер                                                             К.М. Мацькевич 
 

Начальник економічного відділу                              Л.А.Тимощук 

 

Начальник відділу ЕСТS та  

моніторингу якості освіти                                                     В.В. Капечук 
 

Начальник навчального відділу                                 М.О. Іванців 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

  До наказу №18-д від  14.01.19р. 

 

 

 

 

 

Склад  

екзаменаційних комісій для проведення іспитів: 
 

2 курс  

Фармацевтична ботаніка (4,5, 5,5 р.н.) професор Грицик А.Р. 

доцент Недоступ А.Т. 

3 курс 

Біологічна хімія (4,5, 5,5 р.н.) професор Ерстенюк Г.М. 

доцент Максимчук Т.П. 

доцент Сенчій В.М. 

4 курс  

Фармакогнозія (4,5 р.н.) професор Грицик А.Р. 

к.фарм.н. Водославський В.М. 

 

Навчальний відділ університету 


