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м. Івано-Франківськ

№ 1349-д

Про організацію підсумкового
контролю знань студентів в осінньому
семестрі 2020-2021 навчального року

З метою належної організації освітнього процесу в осінньому семестрі 20202021 навчального року, відповідно Закону України «Про вищу освіту», робочих
навчальних планів з підготовки фахівців: магістрів зі спеціальностей - ОПП 222
Медицина, ОПП 222 Медицина зі скороченим терміном навчання, ОПП 228
Педіатрія, ОПП 221 Стоматологія, ОПП 221 Стоматологія зі скороченим терміном
навчання, ОПП 226 Фармація, промислова фармація,
ОПП 226 Фармація,
промислова фармація зі скороченим терміном навчання; спеціалістів зі
спеціальностей: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія» (2015р.),
«Лікувальна справа» зі скороченим терміном навчання; бакалаврів ОПП 227
«Фізичний терапевт, ерготерапевт», молодших спеціалістів (молодших бакалаврів)
зі спеціальностей: ОПП 223 Медсестринство спеціалізацій: «Сестринська справа» на
базі базової загальної середньої освіти (2018р.), «Лікувальна справа» на основі
базової загальної середньої освіти (2018р.), 221 «Стоматологія» спеціалізації
«Стоматологія ортопедична» на базі повної та базової загальної середньої освіти
(2018р.), 226 «Фармація, промислова фармація» спеціалізації «Фармація» на базі
базової загальної середньої освіти (2018р.), затверджених на засіданні Вченої ради
Університету від 26.05.2020р. протокол №5, Графіка педагогічного процесу на 20202021 навчальний рік
НАКАЗУЮ:
1. Навчання для студентів Університету завершити в терміни згідно Графіку
освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік.
2. Екзаменаційну сесію для студентів фахового медичного коледжу провести
в період:
- 2-3 курсів спеціалізації «стоматологія ортопедична» з 21.12. по 24.12.2020
року;
- З курсу спеціалізації: «сестринська справа» (9кл.), з 21.12 по 24.12.2020 року;
- 3-4 курсів спеціалізації «лікувальна справа», 21.12. по 24.12.2020 року;
- З курсу спеціалізації «фармація, промислова фармація» з 18.12 по 24.12.2020
року.
4. Прийом іспитів доручити професорсько-викладацькому складу кафедр та
викладацькому складу медичного коледжу Університету, згідно додатку .

5. Завідувачам кафедр Університету:
- до закінчення семестру, подати у деканати факультетів та дирекцію
медичного коледжу Університету відомості про студентів, які не виконали
навчального плану семестру.
- виділити навчальні кімнати, організувати передекзаменаційні консультації та
створити належні умови для складання студентами іспитів з дотриманням
карантинних вимог.
6. Деканам медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів,
факультету підготовки іноземних громадян та директору медичного коледжу
своєчасно підготувати всю необхідну документацію для проведення підсумкових
модульних контролів та іспитів.
7. Керівнику навчального відділу Голубу В.В. підготувати Розклади іспитів,
затвердити ректором Університету та довести до відома деканів факультетів та
директора фахового медичного коледжу.
8. Зимові канікули для студентів усіх факультетів університету, медичного
коледжу встановити до 10.01.2021 року, весняний семестр розпочати з 11.01.2021
року, за винятком:
- 5 курсу ОПП 226 «Фармація, промислова фармація» з 22.03.2021 року в зв’язку
з проходженням практики;
- 3-го курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» (9 кл.) з 25.01.2021
року в зв’язку з проходженням практики.
9. Студентам 5 курсу ОПП 221 «Стоматологія» практику зі стоматології
дитячого віку перенести на весняний семестр впродовж семестру в розкладі занять.
10. Завідуючій канцелярією та архівом Крайник М.І. довести даний наказ до
відома усіх структурних підрозділів шляхом надсилання електронного
повідомлення.
11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора
професора Ерстенюк Г.М.

Ректор

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор
Юридичний відділ
Головний бухгалтер
Помічник ректора з економічних
питань
Начальник відділу ECTS та
моніторингу якості освіти
Начальник навчального відділу

М.М. Рожко

Додаток
до наказу № 1349-д від 20.11.2020р.

Список екзаменаційних комісій
(осінній семестр 2020-2021 н. р.)
Українська мова за професійним спрямуванням.
1 комісія
Федорова О.А.- кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства,
Сеньків P. С - викладач кафедри мовознавства
2 комісія
Баб’як О.І.- викладач кафедри мовознавства
Бойчук О.В.- викладач кафедри мовознавства
Охорона праці та охорона праці в галузі.
1 комісія
Дерпак В.В.- доцент кафедри гігієни та екології
Іванців М.Я.- викладач кафедри кафедри гігієни та екології
2 комісія
Малишевська О.С.- к.т.н., доцент кафедри гігієни та екології
Данилюк А.Е.- викладач кафедри кафедри гігієни та екології
Фармакологія. Фармакологія та медична рецептура.
1 комісія
Вірстюк Н.Г.- д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармакології та внутрішньої
медицини №3 ім. М.М. Бережницького
Черкащина О.Е.- к.мед.н., викладач кафедри фармакології та внутрішньої
медицини №3 ім. М.М. Бережницького
2 комісія
Струтинський Г.М.- к.мед.н., доцент кафедри фармакології та внутрішньої
медицини №3 ім. М.М. Бережницького
Боднарчук Ю.В.- к.мед.н., викладач кафедри фармакології та внутрішньої
медицини №3 ім. М.М. Бережницького
Основи філософських знань
Качкан В.А. - завідувач кафедри українознавства і філософії, професор
Сініцина А.В. - доцент кафедри українознавства і філософії
Внутрішня медицина
Вакалюк І.П. - професор кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства,
Боцюрко Ю.В. - доцент кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства,
Звонар П.П. - доцент кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства,
Гайналь Н.П. - доцент кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства,
Іванів Н.Я. - викладач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства.
Хірургія
Пиптюк О.В. завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету,
професор
Мельник І.В. - доцент кафедри хірургії стоматологічного факультету,
Іваночко Н.Я. - доцент кафедри хірургії стоматологічного факультету,
Павляк А.Я. - доцент кафедри хірургії стоматологічного факультету,
Решетило В.А. - асистент кафедри хірургії стоматологічного факультету.

Педіатрія
Кочерга З.Р. - завідувач кафедри пропедевтики педіатрії, професор;
Павликівська Б.М. - доцент кафедри пропедевтики педіатрії;
Лотовська Т.В. - доцент кафедри пропедевтики педіатрії;
Мотрюк В.Б. - доцент кафедри пропедевтики педіатрії;
Ган Р.З. - доцент кафедри пропедевтики педіатрії.
Кафедра ортопедичної стоматології:
Зуботехнічне матеріалознавство
Сухоребський Ю.І.- доцент кафедри ортопедичної стоматології;
Геник Б.Л. к.мед.н., асистент кафедри ортопедичної стоматології.
Техніка виготовлення знімних протезів
Мізюк Л.В.-доцент кафедри ортопедичної стоматології;
Костишин А.Б.- доцент кафедри ортопедичної стоматології;
Техніка виготовлення незнімних протезів
Кирилюк М.І- доцент кафедри ортопедичної стоматології;
Петришин С.В.-к.мед.н,
Навчальний відділ Університету

