
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

09.12.2020р. м. Івано-Франківськ № 1453 -д

Про проведення Державної атестації 
випускників фармацевтичного факультету 
у 2020-2021 навчальному році та введення в 

дію Положення про неформальну та 
інформальну освіту учасників освітнього 
процесу в ІФНМУ.

У відповідності до Закону України «Про вищу освіту», наказу
Міністерства охорони здоров’я України №53 від 31.01.2005 року «Про 
затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної 
атестації студентів, які навчаються у ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації,
Положення про організацію освітнього процесу в ІФНМУ, робочих 
навчальних планів підготовки спеціалістів, магістрів та графіку освітнього 
процесу на 2020/2021 навчальний рік, з метою якісного забезпечення 
організації та проведення Державної атестації випускників

Н А К А З У Ю :

1. Ввести в дію Положення про неформальну та інформальну освіту
учасників освітнього процесу в ІФНМУ з 10.12.2020 року (додаток 1).
2. Державну атестацію випускників фармацевтичного факультету Івано-
Франківського національного медичного університету провести:
- спеціалістів (VI курс) спеціальності «Фармація», (терміну навчання - 5 

років 5 місяців), магістрів (V курс) спеціальності «Фармація, промислова 
фармація» в період з 15.01 по 28.01.2021року;

3. Ліцензований інтегрований іспит Крок 2. для випускників (магістрів) 
провести відповідно «Графіку проведення» Центру тестування при МОЗ 
України, а саме:

Крок 2. Фармація для спеціальності «фармація» - 26.01.2021р.
4. Головою Екзаменаційної комісії для випускників спеціальності 

«Фармація», «Фармація, промислова фармація», за погодженням із 
Міністерством охорони здоров’я України, призначити Стецьківа Андрія 
Остаповича -  д.хім.н., професора, завідувача кафедри хімії фармацевтичного 
факультету .



5. Державну атестацію провести для випускників фармацевтичного 
факультету та факультету підготовки іноземних громадян зі спеціальностей 
7.12020101 «Фармація» та 226 «Фармація, промислова фармація» у формі: 
практично-орієнтованого державного іспиту (ПОДІ)/об’єктивного 
структурованого практичного іспиту (ОСПІ) та/або захисту 
дипломної/магістерської роботи (з однієї дисципліни).

За результатами випускного іспиту виставляти оцінки студентам окремо 
з кожної екзаменаційної дисципліни.

6. Декану фармацевтичного факультету, доценту Федяк І.О. - не пізніше 
як за місяць до початку Державної атестації, скласти і затвердити узгоджений 
персональний склад секретаріату та Екзаменаційних комісій, спільно з 
завідувачами випускних кафедр факультету підготувати, узгодити та до 
21.12.2020 року подати на затвердження «Графіки проведення 
передекзаменаційних консультацій».

До початку іспитів, подати в Екзаменаційні комісії документи на 
студентів, які допущені до Державної атестації та зведену відомість 
отриманих ними оцінок з навчальних дисциплін, практик, курсових робіт за 
весь період навчання.

7. Завідувачам випускних кафедр факультету підготувати і подати до 
Екзаменаційних комісій факультетів Матеріали до випускних іспитів, та 
обладнати приміщення Навчально-практичних центрів та навчальні кімнати 
для проведення Державної атестації.

8. Державну атестацію для випускників фармацевтичного факультету 
провести на базах випускних кафедр (вул. Галицька, 124-к), а у випадку 
погіршання епідемічної ситуації та розпоряджень відповідних органів влади 
дистанційно на платформі Microsoft Teams (обов’язковий відеозапис 
проведення іспитів при дистанційній формі).

9.Відділу інформаційно-аналітичного забезпечення (в.о. начальника 
ВІАЗ Цюцьмаць І.В.) забезпечити місця роботи членів екзаменаційної комісії 
комп’ютерною технікою, відео та інтернет-зв’язком.

10. Керівнику навчального відділу Голубу В.В. за місяць до початку 
Державної атестації випускників скласти і подати на затвердження Розклад 
складання випускних іспитів.

11. Секретаріату Екзаменаційних комісій факультетів та медичного 
коледжу, не пізніше як за місяць, скласти, узгодити і подати на затвердження 
Графіки роботи Екзаменаційних комісій.

13. Під час проведення Державної атестації екзаменаторам суворо 
дотримуватися вимог чинного законодавства.

12. Урочисте засідання Вченої Ради та заслуховування Звіту голови 
Екзаменаційної комісії про результати Державної атестації на 
фармацевтичному факультеті провести 28.01.2021р. (не виключено- 
дистанційно).

13. Терміни і форми проведення Державної атестації для випускників -  
спеціалістів, магістрів та дати проведення урочистої Вченої ради, можуть 
коригуватися згідно Постанов Кабінету Міністрів України, наказів МОН та 
МОЗ України відповідно до епідеміологічної ситуації.



14. Керівнику навчального відділу університету Голубу В.В. довести 
даний наказ до відома деканату фармацевтичного факультету.

15. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор М. М. Рожко
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