
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

04.04.2022 р. м. Івано-Франківськ № 317-д

Про організацію підсумкового 
контролю знань у весняному семестрі 
2021-2022 навчального року та 
зміни до графіку освітнього процесу

Відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Фахову передвишу 
освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 р. №316 
«Деякі питання атестації здобувачів ступеня вищої освіти на другому 
(магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2022р. № 
505 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я 
України», Положення про організацію освітнього процесу в ІФНМУ, 
робочих навчальних планів підготовки магістрів, бакалаврів, фахових 
молодших бакалаврів, молодших спеціалістів та графіку освітнього процесу 
на 2021/2022 навчальний рік (зі змінами та доповненнями) та наказу ректора 
Університету №1040-д від 30.08.2021 р. «Про організацію освітнього процесу 
на 2021-2022 навчальний рік»

Н А К А З У Ю :

1. Навчальний процес на всіх курсах (на усіх освітніх програмах, 
спеціальностях) факультетів та фахового медичного коледжу закінчити в 
терміни:

Магістри, бакалаври

Курси

222 Медицина 
228 Педіатрія 

227 Фізична терапія, 
ерготерапія 
(бакалаври)

221
Стоматологія

226
Фармація,

промислова
фармація

1 01.07.22 р. 01.07.22 р. 01.07.22 р.
1 (іноз.ст. грудень) 19.08.22 р. 19.08.22 р. 19.08.22 р.
1 (іноз.ст. лютий) 22.07.22 р.

2 01.07.22 р. 01.07.22 р. 01.07.22 р.
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10.06.22 p.- бакалаври
3

3 (іноз.ст.)
01.07.22 р.
08.07.22 р. 

10.06.22 р.-бакалаври

10.06.22 р. 01.07.22 р.

4 10.06.22 р.
27.05.22 р.-бакалаври 10.06.22 р. 01.07.22 р.

5 10.06.22 р. 03.06.22 р. 14.06.22 р.
6

6 (іноз.ст.)
27.05.22 р.
03.06.22 р. - -

Фахові молодші бакалаври, молодші спеціалісти

Курси

Спеціальність
223

Медсестринство
ОПП

«Сестринська
справа»

223
Медсестринство

ОПП
«Лікувальна

справа»

221
Стоматологія

ОПП
«Стоматологія
ортопедична»

226
Фармація,

промислова
фармація

ОПП
«Фармація»

1 01.07.22 р. 01.07.22 р. 01.07.22 р.

2 01.07.22 р. 17.06.22 р. (9 кл.)
27.05.22 р. (11 кл.)

17.06.22 р.

3 17.06.22 р. 22.04.22 р. 27.05.22 р. 27.05.22 р.
4 06.05.22 р. 29.04.22 р.

2

2. Екзаменаційну сесію для студентів 01111 провести:
Магістри:
З курс:
Блок 11( 221 Стоматологія ): з 30.05-10.06.2022 р.
Інтегрований курс з біомедичних дисциплін (стоматологія, ФПІГ); 
Інтегрований курс з фундаментальних дисциплін (стоматологія, ФПІГ);

Блок 13 (222 Медицина, 228 Педіатрія І: з 13.06-01.07.2022 р. вітчизняні 
студенти; з 20.06-08.07.2022 р. іноземні студенти;
Інтегрований курс з фундаментальних дисциплін;
Інтегрований курс з біомедичних дисциплін;

Блок 13 (226 Фармація, промислова Фармація): з 06.06-10.06.2022 р . 
Інтегрований курс з фундаментальних дисциплін;
Інтегрований курс з хіміко-біологічний дисциплін;

5 курс:
Блок 24 (221 Стоматологія ): з 20.05-03.06.2022 p.:
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Новітні технології у стоматологічній практиці;
Сучасні методики профілактики та лікування стоматологічних захворювань;

Виробнича фармацевтична практика ( 226 Фармація, промислова фармація) з 
24.05-03.06.2021 р.

6 курс:
Блок 22 (222 Медицина) : з 23.05-27.05.2022 р. вітчизняні студенти; 
з 30.05-03.06.2022 р. іноземні студенти;
Новітні технології у медицині;
Сучасні стандарти надання медичної допомоги;

Молодші спеціалісти:
на 3-ому курсі: - ОПП «Лікувальна справа» - з 25.04 по 06.05.22 p.,

- ОПП «Стоматологія ортопедична» - з 30.05 по 03.06.22 p.,
- ОПП «Фармація» - з 30.05 по 03.06.22 p.,

на 4-ому курсі: - ОПП «Сестринська справа» (9кл.) - з 10.05 по 20.05.22 р.

3. На семестровий контроль винести такі дисципліни, за винятком 
дисциплін, які закінчуються підсумковим модульним контролем:

Іспити Заліки
1 курс

Магістри:
Фізичне виховання (медицина, 
стоматологія, фармація, ФПІГ, 
педіатрія - залік);
БЖД, основи біоетики та біобезпеки 
(стоматологія, фармація, ФПІГ, 
педіатрія - залік);
Вступ у фармацію ( фармація, ФПІГ 
-  залік)
Блоки вибіркових дисциплін:
Блок 1:
Історія медицини (стоматологія, 
ФПІГ - залік);
Історія розвитку медичних знань 
стоматологія, ФПІГ - залік);

Блок 2:
Історія сучасного світу 
(фармація - залік)
Логіка (фармація - залік) 
Медичне краєзнавство 
(фармація, ФПІГ- залік);
Блок 3:
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Валеологія (фармація -  залік); 
Прикладна генетика (фармація 
ФПІГ -  залік);
Академічна доброчесність 
( фармація- залік)

Блок 4:
Основи психології (медицина - залік); 
Психологія спілкування 
(медицина - залік);
Арт-терапія (медицина - залік); 
Європейський стандарт 
комп’ютерної грамотності 
(педіатрія -  залік);
Європейський стандарт 
комп’ютерної грамотності 
(фармація, ФПІГ -  залік);
Робота з інформаційними 
джерелами (фармація -  залік); 
Комп’ютерні технології у 
дослідженні лікарських засобів 
(фармація - залік);
Блок 5:
Академічна доброчесність у 
студентському середовищі 
(стоматологія - залік); 
Психологія спілкування 
(стоматологія, ФПІГ - залік);
Блок 6 :
БЖД, основи біоетики та біобезпеки 
(медицина, педіатрія - залік); 
Медико-соціальні проблеми сучасної 
біоетики (медицина, педіатрія - 
залік);

2 курс
Магістри:
Основи біоетики та біобезпеки 

(фармація за скороченим терміном 
навчання, стоматологія за скороченим 
терміном навчання- залік);
Вступ у фармацію (фармація за 
скороченим терміном навчання - 
залік);
Фізичне виховання (медицина, 
педіатрія, фармація, ФПІГ - залік)
Блоки вибіркових дисциплін:
Блок 3:
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Ефективні та безпечні методи хімічних 
досліджень (фармація -  залік);
Блок 6:
Основи поведінки споживача у 
фармації (фармація ФПІГ -  залік); 
Основи медичної персоналістики 
(фармація - залік);

Професійна культура фармацевта 
(фармація -  залік);
Латинська та грецька мови у 
фармацевтичній термінології 
(фармація -  залік)
Блок 7:
Теоретичні основи розробки складу та 
технології виготовлення косметичних 
засобів (фармація - залік);
Теоретичні основи технології 
лікарських форм (фармація ФПІГ - 
залік)

Блок 8:
Охорона праці в галузі (медицина, 
педіатрія -  залік);
Гігієна праці в медицині (медицина, 
педіатрія -залік);
Блок 10:
Ділова іноземна (англійська) мова 
стоматолога (стоматологія ФПІГ - 
залік);
Косметологія (стоматологія - залік); 
Основні технології виготовлення 
зубних протезів (стоматологія - залік); 
Іншомовна фахова комунікація: 
англійська (стоматологія - залік);
Блок 11:
Валеологія (ФПІГ медицина, медицина 
- залік);
Англійська мова за професійним 
спрямуванням (медицина - залік); 
Загальновійськова підготовка 
(медицина, педіатрія - залік);
Токсичні елементи в довкіллі та їх 
вплив на якість питної води та здоров’я 
людини (ФПІГ медицина -  залік)

Фаховий медичний коледж: Фаховий молодший бакалавр:
Комплексний кваліфікаційний
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екзамен зі спеціальності)- (зубні 
техніки -1 Ікл.)

3 курс
Магістри: Магістри:
Блок вибіркових дисциплін:
Блок 11 (ОПП «Стоматологія»): 
Інтегрований курс з біомедичних 
дисциплін;
Інтегрований курс з 
фундаментальних дисциплін ;

Блок 13:
Інтегрований курс з 
фундаментальних дисциплін 
(медицина, педіатрія); 
Інтегрований курс з біомедичних 
дисциплін (ОПП «Медицина», 
«Педіатрія»);
Блок 13 (ОПП «Фармація, 
промислова фармація»: 
Інтегрований курс 
фундаментальних дисциплін; 
Інтегрований курс хіміко- 
біологічних дисциплін;

Охорона праці та охорона праці в 
галузі (фармація, ФПІГ -  залік);
Блоки вибіркових дисциплін:
Блок 16:
Англійська мова за професійним 
спрямуванням (ФПІГ медицина, 
медицина-залік);
Клініко-лабораторне дослідження 
внутрішніх органів (ФПІГ медицина, 
медицина, педіатрія -  залік); 
Нутриціологія (медицина- залік); 
Хірургічна техніка (ФШГ медицина -  
залік);
Побічна дія ліків (ФПІГ медицина- 
залік);
Блок 13:
Охорона праці в галузі
Гігієна та охорона праці в стоматології
(стоматологія, ФПІГ -  залік);

Фаховий медичний коледж: Молодші спеціалісти:
Екзамени Соціологія (м/с - д/залік);
Українська мова (за професійним 
спрямуванням) (фельдшери, зубні 
техніки - 9кл.)

Ріст та розвиток людини (м/с - д/залік);

Акушерство (фельдшери) Репродуктивне здоров’я та планування 
сім’ї (м/с - д/залік);

Інфектологія (фельдшери) Історія медицини та медсестринства 
(м/с - д/залік);

Неврологія, психіатрія та 
наркологія (фельдшери )

Медсестринство в гінекології (м/с - 
д/залік);

Техніка виготовлення бюгельних 
протезів (зубні техніки - 9кл.)

Медсестринство в інфектології (м/с- 
д/залік);

Фармацевтична хімія (фармація); Безпека життєдіяльності (м/с- д/залік);
Організація та економіка фармації 
(фармація);
Атестація (Комплексний 
кваліфікаційний екзамен зі 
спеціальності) - (фармація)

Стоматологічна допомога 
населенню та профілактична 
медицина (зубні техніки -  9кл.- 
д/залік);

Атестація (Комплексний Основи філософських знань

6



кваліфікаційний екзамен зі 
спеціальності)- (зубні техніки -9кл.)

населенню та профілактична 
медицина (зубні техніки -  9кл,- 
д/залік);
Техніка виготовлення щелепно- 
лицевих конструкцій (зубні техніки -  
9кл.-д/залік);
Сучасні технології виготовлення 
зубних протезів (зубні техніки -  9кл,- 
д/залік);
Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) (зубні техніки -  9 кл.);
Фармакогнозія (фармація - д/залік);
Основи менеджменту та маркетингу у 
фармації (фармація - д/залік);
Основи медичного та 
фармацевтичного товарознавства 
(фармація - д/залік).
Виробнича практика (м/с, фельдшери, 
фармацевти - д/залік);
Переддипломна практика (зубні 
техніки 9 кл., фармацевти - д/залік).

4-й курс
Бакалаври: Магістри:
Комплексний практично- 
орієнтований кваліфікаційний 
іспит (фізична терапія, ерготерапія)

Блоки вибіркових дисциплін:
Блок 19:
Медичний захист військ (медицина - 
залік);
Лікувальний масаж (медицина -  залік); 
Косметологія ( медицина, ФПІГ, 
педіатрія - залік);
Безплідний шлюб. Допоміжні 
репродуктивні технології (медицина, 
педіатрія -  залік);
Планування сім’ї (медицина, педіатрія 
-  залік);
Ендоскопічні технології в акушерстві 
та гінекології (медицини, ФПІГ -залік); 
Основи профілактики тютюнопаління, 
алкоголізму, токсикоманії та наркоманії 
(медицини, ФПІГ -залік);
Фітотерапія при захворювання 
внутрішніх органів (медицина, 
педіатрія -  залік);
Спортивні ігри, аеробіка (медицина -  
залік);
Основи психоаналізу (медицина -
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залік);
Клініко-лабораторне дослідження 
внутрішніх органів (медицина, ФПІГ - 
залік);
Курс виживання в екстремальних 
ситуаціях (медицина -  залік); 
Англійська мова за професійним 
спрямуванням (медицина, педіатрія - 
залік);
Техніка хірургічних маніпуляцій та 
невідкладних оперативних втручань 
(медицина, ФПІГ, педіатрія -  залік); 
Блок 20:
Нові підходи та методики препарування 
коронок зубів під різні види 
ортопедичних конструкцій 
(стоматологія, ФПІГ -  залік);
Нові можливості реставрацій 
зруйнованих коронок зубів 
(стоматологія, ФПІГ -  залік);
Основи сексології та сексопатології 
(стоматологія -  залік);
Пластична та реконструктивна хірургія 
(стоматологія -  залік);

Фаховий медичний коледж: Молодші спеціалісти:
Медсестринство в внутрішній 
медицини (м/с)

Медсестринство в онкології (м/с - 
д/залік);

Медсестринство в хірургії (м/с) Медсестринство в сімейній медицині 
(м/с- д/залік);

Медсестринство в педіатрії (м/с) Медсестринство в геронтології, 
геріатрії та паліативній медицині (м/с 
-д/залік);

Основи охорони праці та охорона 
праці в галузі (м/с)

Військово-медична підготовка та 
МНС ( м/с, фельдшери-д/залік);

Атестація (Комплексний
кваліфікаційний
екзамен зі спеціальності) (м/с)

Громадське здоров’я та громадське 
медсестринство (м/с -д/залік);

Атестація (Комплексний 
кваліфікаційний 
екзамен зі спеціальності) 
(фельдшери)

Медсестринська етика та деонтологія 
(м/с - д/залік);

Медична та соціальна реабілітація (м/с 
- д/залік);
Соціальна медицина та 0 0 3  
(фельдшери-д/залік);
Дерматологія та венерологія
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(фельдшери - д/залік);
Анестезіологія та реаніматологія 
(фельдшери - д/залік);
Медична та соціальна реабілітація 
(фельдшери - д/залік);
Сімейна медицина (фельдшери - 
д/залік);
Репродуктивне здоров’я та 
планування сім’ї (фельдшери - 
д/залік);
Невідкладні стани у внутрішній 
медицині (фельдшери -  д/залік);
Невідкладні стани в хірургії 
(фельдшери -  д/залік);
Невідкладні стани в педіатрії- 
д/залік);
Невідкладні стани в акушерстві та 
гінекології (фельдшери -  д/залік).
Переддипломна практика (м/с, 
фельдшери- д/залік);

5-й курс
Магістри:

Виробнича фармацевтична 
практика (фармація)
Блок вибіркових дисциплін:
Блок 24:
Новітні технології у 
стоматологічній практиці;
Сучасні методики профілактики та 
лікування стоматологічних 
захворювань;

Комплексний практично- 
орієнтований кваліфікаційний 
іспит :
Фармацевтична хімія 
Фармакогнозія
Організація економіки фармації 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг 
Технологія ліків 
Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

Блоки вибіркових дисциплін:
Блок 20:
Судинна хірургія (ФПІГ - залік); 
Основи сексології та сексопатології 
(медицина, ФПІГ, педіатрія - залік); 
Ендоскопічні технології в акушерстві 
та гінекології (медицина, педіатрія - 
залік);
Радіаційна медицина (медицина -залік); 
Курс виживання в екстремальних 
ситуаціях (медицина -  залік);
Актуальні питання гастроентерології 
(медицина -  залік);
Актуальні питання ревматології 
(ФПІГ - залік);
Основи рефлексотерапії (ФПІГ- залік); 
Українська мова за професійним 
спрямуванням (ФПІГ - залік); 
Секційний курс (медицина, ФПІГ - 
залік);
Інструментальні методи діагностики 
(медицина -  залік);
Невідкладні стани в акушерстві 
(медицина, ФПІГ, педіатрія - залік);
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Комплексний практично- 
орієнтований кваліфікаційний 
іспит
Терапевтична стоматологія 
Хірургічна стоматологія 
Ортопедична стоматологія 
Стоматологія дитячого віку

Екстрагенітальна патологія (медицина, 
ФПІГ - залік);
Розвиток клінічного мислення у 
внутрішній медицині (медицина -залік); 
Техніка типових оперативних втручань 
(медицина, ФПІГ -  залік);

Блок 23:
Імплантація, як сучасний підхід до 
заміщення втрачених зубів 
(стоматологія- залік)
Ендодонтична техніка в дитячій
стоматології
(стоматологія- залік);
Основи естетичної реставрація зубів 
(стоматологія- залік);
Пластична та реконструктивна 
хірургія (стоматологія -  залік); 
Сучасні технології застосування 
незнімної ортодонтичної техніки 
(стоматологія -  залік);
Хірургічна підготовка порожнини рота 
до протезування (ФПІГ -  залік); 
Сучасні технології суцільнолитого 
протезування (стоматологія, ФПІГ- 
залік);

6-й курс
Магістри:

Комплексний практично- 
орієнтований кваліфікаційний 
іспит :

Блоки вибіркових дисциплін: 
Блок 23:

Внутрішні хвороби Пластична та реконструктивна хірургія 
(медицина- залік);

Педіатрія з 
дитячими інфекціями

Екстремальна медицина (медицина - 
залік);

Гігієна та екологія людини Актуальні питання нейрохірургії 
(медицина - залік);

Хірургія Сучасні проблеми судово-медичної 
ідентифікації невідомої особи 
(медицина - залік);

Соціальна медицина, громадське 
здоров’я

Актуальні питання кардіології 
(медицина, ФПІГ - залік);

Акушерство і гінекологія Сучасні хірургічні технології (медицина 
- залік);
Актуальні питання нефрології 
(медицина -  залік);
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Актуальні питання клінічної імунології 
та алергології (медицина, ФПІГ -  
залік);
Менеджмент та маркетинг в охороні 
здоров’я (медицина, ФПІГ -  залік); 
Актуальні проблеми JIOP-патології 
(медицина -  залік);
Основи трансплантології (медицина -  
залік);
Організаційні основи сімейної 
медицини (медицина -  залік);
Доказова медицина (медицина -  залік); 
Немедикаментозні методи лікування та 
реабілітації (медицина -  залік);
Актуальні питання церебро - 
васкулярної патології (ФПІГ - залік);
Українська мова за професійним
спрямуванням
(ФПІГ - залік);
Вибрані питання з ендокринології у 
жінок репродуктивного віку (медицина 
-  залік);

4. Перший етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту для 
здобувачів освіти переноситься на наступний навчальний рік (Постанова 
КМ України від 19.03.2022 р. № 316 , наказ МОЗ України від 19.03.2022р. 
№505).

5. Затвердити списки екзаменаторів для проведення весняної 
екзаменаційної сесії 2021-2022 навчального року у фаховому медичному 
коледжі (додаток 1).

6. Завідувачам кафедр Університету, в останній день занять, подати у 
деканати факультетів, адміністрацію фахового медичного коледжу відомості 
про студентів, які не виконали навчальний план семестру.

7. Навчальному відділу Університету за місяць до початку весняної 
екзаменаційної сесії скласти і оприлюднити, затверджені ректором, розклади 
іспитів.

8. Завідувачам кафедр, дисципліни яких виносяться на сесію, 
організувати передекзаменаційні консультації і створити всі необхідні умови 
для підготовки здобувачів освіти до іспитів.
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9. Деканатам факультетів та дирекції фахового медичного коледжу 
підготувати всю необхідну документацію для проведення підсумкових 
модульних контролів та іспитів.

10. Професорсько-викладацькому складу, який прийматиме іспити у 
вихідні та святкові дні (за потреби), рішенням завідувачів кафедр надати 
вихідний день у зручний для них час, згідно чинного законодавства.

11. Деканам факультетів: медичного -  професору Роману Яцишину; 
стоматологічного -  доценту Олександру Бугерчуку; фармацевтичного -  
доценту Ірині Федяк; підготовки іноземних громадян -  професору Дмитру 
Соломчаку; директору фахового медичного коледжу, доценту Олександру 
Бульбуку вести контроль за організацією та проведенням підсумкового 
контролю знань здобувачів освіти у весняному семестрі 2021-2022 н.р.

12. Завідувачам кафедр, які забезпечують освітній процес у фаховому 
медичному коледжі, організувати та провести іспити відповідно до розкладу 
та додатку 1.

13. Керівнику навчального відділу Володимиру Голубу довести даний 
наказ до відома деканів факультетів та директора фахового медичного 
коледжу університету.

14. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого 
проректора, професора Ганну Ерстенюк.

Ректор Микола РОЖКО

ПОГОДЖЕНО:

ЗГІДНО 
З ОРИГІНАЛОМ

Перший проректор

Начальник юридичного відділу

Головний бухгалтер

Заступник начальника планово- 
фінансового відділу

Начальник відділу ECTS та 
моніторингу якості освіти

Керівник навчального відділу

Г анна ЕРСТЕНЮК

Уляна ХОМУТ

Катерина МАЦЬКЕВИЧ

Ірина КУЛИК

Василь КАПЕЧУК

Володимир ГОЛУБ
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Додаток 1
до наказу № 317-д від 04.04.2022 р.

Склад
екзаменаційних комісій для проведення іспитів з дисциплін: 

Фаховий медичний коледж

Українська мова (за
професійним
спрямуванням)
(з/т, фельдшери - 9кл.)

Інфектологія 
(фельдшери - 9кл.)

3-ій курс

викл. Сеньків Р.С. 
викл. Варівончик А.І. 
викл. Бойчук О.В.

професор Грижак І.Г. 
доцент Бойчук О.П. 
викл.Тиліщак З.Р.

Акушерство 
(фельдшери - 9кл.)

доцент Басюга І.С. 
асистент Дрогомирецька Н.В. 
ст.викл. Гвоздецька Г.С.

Неврологія, психіатрія та 
наркологія (фельдшери - 
9кл.)

Техніка виготовлення 
бюгельних протезів 
(зубні техніки- 9 кл.)

доцент Купновицька-Сабадош М.Ю. 
доцент Тодорів І.В. 
доцент Михалойко О .Я.

доцент Шутак О.В. 
доцент Кирилюк М.І. 
доцент Сухоребський Ю.І. 
асистент Петришин С.В. 
викл. Рипан В.І.

Фармацевтична хімія 
(фармація -  9 кл.);

викл. Христук В.Р. 
викл. Слаб’як О.М.

Організація та економка викл. Одудяк (Мадерук) О.П. 
фармації (фармація -  9 кл.); викл.Гнатойко К.В.
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Медсестринство в 
внутрішній медицині 
(медсестри - 9 кл.)

Медсестринство в хірургії 
(медсестри - 9кл.)

Медсестринство в педіатрії 
(медсестри - 9 кл.)

Основи охорони праці та 
охорона праці в галузі 
(медсестри - 9 кл.)

4-ий курс
доцент Боцюрко Ю.В. 
доцент Звонар П.П. 
доцент Г айналь Н.П. 
доцент Готюр О.І. 
асистент Іванів Н.Я.

доцент Гудивок В. І.
в.о. доцента Осадець B.C. 
викл. Криса Б.В. 
викл. Бурко М.Я.

доцент Павликівська Б.М. 
доцент Лотовська Т.В. 
доцент Мотрюк В. Б. 
доцент Недоступ І.С. 
викл. Вакалюк Л.І.

доцент Дерпак В.В. 
доцент Малишевська О.С. 
викл. Іванців М.Я. 
викл. Данилюк А.Е.

Навчальний відділ Університету
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