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УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
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м. Івано-Франківськ

Про формування складу
Державних кваліфікаційних комісій
в фаховому медичному коледжі ІФНМУ
на 2020-2021 навчальний рік
Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», Положення про
організацію освітнього процесу у фаховому медичному коледжі університету (наказ № 1266-д
від 06.11.20 р.), наказу ректора ІФНМУ «Про організацію та порядок проведення атестації
випускників 2020-2021 н.р.» № 327-д від 15.03.2021 р. з метою належної організації та
проведення Державної кваліфікаційної атестації випускників за спеціальностями 223
Медсестринство (ОПП «Лікувальна справа» та ОПП «Сестринська справа»), 221 Стоматологія
(ОПП «Стоматологія ортопедична») та 226 Фармація, промислова фармація (ОПП «Фармація»)
в 2020-2021 навчальному році
НАКАЗУЮ:
1.
Призначити членами Державної кваліфікаційної комісії
Медсестри нство (освітньо-професійна програма «Сестринська справа»):
Ерстенюк
Ганну Михайлівну
Середюка
Нестора Миколайовича
Василюка
Сергія Михайловича
Мізюка
Михайла Івановича
Кочергу
Зоряну Ростиславівну
Бульбука Олександра Івановича

за

спеціальністю

першого проректора ІФНМУ
завідувача кафедри внутрішньої
медицини №2 та медсестринства
завідувача кафедри хірургії №1
завідувача кафедри гігієни та екології
завідувача кафедри пропедевтики педіатрії
директора фахового медичного коледжу

2.
Призначити екзаменаторами комплексного кваліфікаційного екзамену за спеціальн
223 Медсестринство (освітньо-професійна програма «Сестринська справа»):
Гайналь
Наталію Пантелеймонівну
Боцюрка
Юрія Володимировича

доцента кафедри внутрішньої
медицини №2 та медсестринства
доцента кафедри внутрішньої
медицини №2 та медсестринства
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Г отюр
Оксану Іванівну
Іванів
Надію Ярославівну
Г воздецьку
Галину Сергіївну
Гудивка
Володимира Івановича
Дмитру ка
Олександра Михайловича
Павляка
Андрія Ярославовича
Костишин
Наталію Степанівну
Ткач
Богдану Несторівну
Мотрюк
Віру Богданівну
Данилюка
Альберта Емануїловича
Іванців
М ар’яну Ярославівну

доцента кафедри внутрішньої
медицини №2 та медсестринства
викладача
терапевтичних
дисциплін
фахового медичного коледжу
завідувача сестринським відділенням
доцента кафедри хірургії №1
доцента кафедри хірургії №1
доцента кафедри хірургії
стоматологічного факультету
асистента кафедри пропедевтики педіатрії
асистента кафедри пропедевтики педіатрії
доцента кафедри пропедевтики педіатрії
викладача охорони праці та охорони праці
в галузі фахового медичного коледжу
викладача охорони праці та охорони праці
в галузі фахового медичного коледжу

3.
Призначити членами Державної кваліфікаційної комісії
Медсестринство (освітньо-професійна програма «Лікувальна справа»):
Ерстенюк
Ганну Михайлівну
Середюка
Нестора Миколайовича
Бульбука Олександра Івановича
Геник
Наталію Іванівну
Пиптюка
Олександра Володимировича
Кочергу
Зоряну Ростиславівну
Мізюка
М ихайла Івановича

за

спеціальністю

223

першого проректора ІФНМУ
завідувача кафедри внутрішньої
медицини №2 та медсестринства
директора фахового медичного коледжу
завідувача кафедри акушерства
та гінекології ім. І.Д. Ланового
завідувача кафедри хірургії
стоматологічного факультету
завідувача кафедри пропедевтики педіатрії
завідувача кафедри гігієни та екології

4.
Призначити екзаменаторами комплексного кваліфікаційного екзамену за спеціальністю
223 Медсестринство (освітньо-професійна програма «Лікувальна справа»):
Боцюрка
Юрія Володимировича
Г айналь
Наталію Пантелеймонівну
Г отюр

доцента кафедри внутрішньої
медицини №2 та медсестринства
доцента кафедри внутрішньої
медицини №2 та медсестринства
доцента кафедри внутрішньої
2

І

Оксану Іванівну
Іванів
Надію Ярославівну
Глов’яка
Віталія Григорович
Дмитру ка
Олександра Михайловича
Павляка
Андрія Ярославовича
Мельника
Івана Васильовича
Кости шин
Наталію Степанівну
Ткач
Богдану Несторівну
Данилюка
Альберта Емануїловича
Іван ці в
М ар’яну Ярославівну
Г воздецьку
Галину Сергіївну
Басюгу
Ірину Омелянівну
Кусу
Олену Михайлівну

медицини №2 та медсестринства
викладача терапевтичних дисциплін
фахового медичного коледжу
завідувача фельдшерським відділенням
фахового медичного коледжу
доцента кафедри хірургії
стоматологічного факультету
доцента кафедри хірургії
стоматологічного факультету
доцента кафедри хірургії
стоматологічного факультету
асистента кафедри пропедевтики
педіатрії
асистента кафедри пропедевтики
педіатрії
викладача охорони праці та охорони
праці в галузі фахового медичного
коледжу
викладача охорони праці та охорони
праці в галузі фахового медичного
коледжу
асистента кафедри акушерства та
гінекології ім. І.Д. Ланового, завідувача
сестринським відділенням
доцента кафедри акушерства та
гінекології ім. І.Д. Ланового
доцента кафедри акушерства та
гінекології ім. І.Д. Ланового

5.
Призначити членами Державної кваліфікаційної комісії
Стоматологія (освітньо-професійна програма «Стоматологія ортопедична»):
Рожка
Миколу Михайловича
Ожогана
Зіновія Романовича
Бульбука
Олександра Івановича
Геника
Богдана Любомировича
Мельничук
Галину Михайлівну

зі

спеціальності

ректора ІФНМУ
завідувача кафедри ортопедичної стоматології
директора фахового медичного коледжу
завідувача зуботехнічним відділенням
фахового медичного коледжу
завідувача кафедри дитячої стоматології

6.
Призначити екзаменаторами комплексного кваліфікаційного екзамену за спеціаль
221 Стоматологія (освітньо-професійна програма «Стоматологія ортопедична»):
Мізюк
Лідію Володимирівну
Перцовича

доцента кафедри ортопедичної стоматології
доцента кафедри анатомії людини

Василя Миколайовича
Палійчука
Володимира Івановича
Воляка
Юрія М иколайовича
Рипана
Володимира Ігоровича
Кошкіна
Олега Євгеновича
Петруніва
Володимира Богдановича
Пилипіва
Ігора Юрієвича
Рожко
Олену Миколаївну
Павлишина
Володимира Володимировича

доцента кафедри ортопедичної стоматології
к.м.н., асистента кафедри ортопедичної
стоматології
викладача дисциплін професійної підготовки
зуботехнічного відділення фахового
медичного коледжу
асистента кафедри дитячої стоматології
доцента кафедри дитячої стоматології
старшого техніка-лаборанта кафедри
ортопедичної стоматології
доцента кафедри ортопедичної стоматології
завідувача ортопедичного відділення ЦС
ІФНМУ, викладача дисциплін професійної
підготовки зуботехнічного відділення
фахового медичного коледжу

7.
Призначити членами Державної кваліфікаційної комісії зі спеціальності 226 Фарма
промислова фармація (освітньо-професійна програма «Фармація»):
Ерстенюк
Ганну Михайлівну
Г рицика
Андрія Романовича
Семеніва
Дмитра Васильовича
Мізюка
Михайла Івановича
Бульбука
Олександра Івановича
Вірстюк
Наталію Григорівну

першого проректора ІФНМУ
завідувача кафедри фармації
професора кафедри організації та економіки
фармації і технології ліків
завідувача кафедри гігієни та екології
директора фахового медичного коледжу
завідувача кафедри фармакології та
внутрішньої медицини №3
імені проф. М.М. Бережницького

8.
Призначити екзаменаторами комплексного кваліфікаційного екзамену за спеціальні
226 Фармація, промислова фармація (освітньо-професійна програма «Фармація»):
Свірську
Софію Петрівну
Струк
Оксану Анатолієвну
Сенютович
Наталію Романівну
Черкащину

доцента кафедри організації та економіки
фармації і технології ліків
доцента кафедри фармації
к.м.н., асистента кафедри фармакології та
внутрішньої медицини №3
імені проф. М.М. Бережницького
к.м.н., асистента кафедри фармакології та
внутрішньої медицини №3
4

Олену Євгенівну
Дерпака
Володимира Васильовича
Іванців
М ар’яну Ярославівну
Данилюка
Альберта Емануїловича
Водославського
Василя М ирославовича
Посацьку
Наталію Миколаївну
Білик
Ірину Петрівну
Костащук
Тетяну Зіновіївну
Сініченко
Анну Вікторівну
Ярему
Інну Олександрівну
Гадяк
Ірину Василівну

імені проф. М.М. Бережницького
доцента кафедри гігієни та екології
викладача охорони праці та охорони праці в
галузі фахового медичного коледжу
викладача охорони праці та охорони праці в
галузі фахового медичного коледжу
доцента, в.о. завідувача фармацевтичним
відділенням фахового медичного коледжу
асистента кафедри організації та економіки
фармації і технології ліків
асистента кафедри організації та економіки
фармації і технології ліків
асистента кафедри організації та економіки
фармації і технології ліків
к.фарм.н., асистента кафедри організації та
економіки фармації і технології ліків
к.фарм.н., асистента кафедри організації та
економіки фармації і технології ліків
к.фарм.н., керівника НПЦ «Фармація»

9.
Завідувачці канцелярії та архіву Крайник М.І. довести даний наказ до відома
зазначених осіб.

10.
Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора фахового медич
коледжу доцента Бульбука О.І.

Ректор

М.М. Рожко

ЗГІДНО
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ПОГОДЖЕНО:
________________
В.о. першого проректора
Начальник юридичного відділу_______________ ________________
Головний бухгалтер
________________
Керівник навчального відділу_________________ ________________
Начальник відділу ЕСТ8 та моніторингу
якості освіти
________________
Директор фахового медичного коледжу
________________

Р.І.Яцишин
У.В. Хомут
К.М. Мацькевич
В.В. Голуб
В.В. Капечук
О.І.Бульбук
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