УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ»

НАКАЗ
02.04.2019 р.

м. Івано-Франківськ

№ 412-д

Про призначення секретаріату
Екзаменаційної комісії
в 2018/2019 н.р. зі спеціальностей
«Лікувальна справа» та «Педіатрія»
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОН України
№ 504 від 28.07.2003 року «Про затвердження складових галузевих стандартів
вищої освіти з напрямку підготовки 1101 «Медицина», Положення про
організацію та порядок проведення Державної атестації студентів, які
навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації за
напрямком підготовки 1101 «Медицина», затвердженого наказом МОЗ України
№ 53 від 31.01.2005 року, зареєстрованим Міністерством юстиції України №
244/10524 від 17.02.2005 року, «Положення про організацію та порядок
проведення практично-орієнтованого державного іспиту на медичному
факультеті ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» зі
спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія», робочого навчального
плану на 2018/2019 навчальний рік, з метою організованої підготовки та
якісного проведення Державної атестації студентів медичного факультету та
факультету підготовки іноземних громадян у 2018/2019 навчальному році

НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальними секретарями Екзаменаційних комісій на
медичному факультеті:
потік А: асистента кафедри інфекційних хвороб та епідеміології, к.мед.н.

Мізюка Р.М.;

потік Б: доцента кафедри хірургії № 1, к.мед.н. Ткачука О.С.;
2. Призначити заступниками відповідальних секретарів Екзаменаційних

комісій на медичному факультеті:
потік А: доцента кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії,
к.мед.н. Федорака В.М.;

потік Б: доцента кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної
фізики, к.мед.н. Мерену Р.І.

3. Включити до складу секретаріату Екзаменаційної комісії куратора
ЕСТБ медичного факультету доцента кафедри фтизіатрії і пульмонології з

курсом професійних хвороб, к.мед.н. Баблюк Л.А.

4. Призначити відповідальними секретарями Екзаменаційних комісій на
факультеті підготовки іноземних громадян:

потік А: асистента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
Венгровича В.В.; потік Б: асистента кафедри внутрішньої

медицини

№1,

клінічної імунології та алергології імені академіка С.М. Нейка Стойку ЕВ.
5. Призначити заступниками відповідальних секретарів Екзаменаційних

комісій на факультеті підготовки іноземних громадян:
потік А: асистента кафедри урології Земан-Габур Т.З., асистента кафедри

травматології та ортопедії Травінського А.Ф.; потік Б: асистента кафедри
педіатрії Приймака Р.Ю.; асистента кафедри дитячої хірургії та пропедевтики
педіатрії Глов’яка В.Е.
6. Завідувачам кафедр: інфекційних хвороб та епідеміології, д.мед.н.,

професору, заслуженому лікарю України Пришляк О.Я.; хірургії №
д.мед.н., професору

1,

Василюку С.М.; клінічної анатомії та оперативної

хірургії д.мед.н., професору Поповичу Ю.Е; медичної інформатики, медичної
та біологічної фізики д.мед.н., професору Мойсеєнку М.Е; анестезіології

та інтенсивної терапії, д.мед.н., професору Тітову ЕЕ; внутрішньої медицини
№1,

клінічної імунології

та

алергології

імені

академіка Є.М. Нейка,

д.мед.н., професору Чернюк Н.В.; урології, д.мед.н., професору Литвинцю Є.А.;
травматології

та

ортопедії,

д.мед.н.,

професору

Судимі

В.С.;

педіатрії, д.мед.н., професору Волосянку А.Б.; дитячої хірургії та пропедевтики

педіатрії д.мед.н., професору Фофанову О.Д. звільнити членів секретаріату

Державних

екзаменаційних

комісій

від

педагогічного

навантаження

і

кафедральних обов’язків з 08.04.2019 року по 12.07.2019 року.

7. Завідуючому кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних

хвороб, д.мед.н., заслуженому діячу науки і техніки України, професору

Островському М.М. звільнити доцента Баблюк Л.А. від педагогічного
навантаження і кафедральних обов’язків з 08.04.2018 року по 05.07.2018 року.

6. Начальнику відділу ЕСТБ та моніторингу якості освіти доценту
кафедри оториноларингологи та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї,

к.мед.н. Капечуку В.В. забезпечити належні умови роботи в складі секретаріату
ЕК, к.мед.н. Баблюк Л.А. та куратору ЕСТБ факультету підготовки іноземних

громадян, к.фіз.-мат.н. Чав'яку І.І.
7. Секретаріату Екзаменаційних комісій приступити до виконання

обов’язків 08 квітня 2019 року.
8. Завідуючій канцелярією та архівом Скубиш Н.Р. ознайомити з даним

наказом всіх вище зазначених осіб.

М.М. Рожко

Погоджено:
Перший проректор
Головний бухгалтер
Начальник навчального відділу
Юридичний відділ
Відділ ЕСТБ
та моніторингу якості освіти
Декан медичного факультету
Декан факультету підготовки
іноземних громадян

Г/К1. Ерстенюк
К.М. Мацькевич
М.О. Іванців
О.

Р.І. Яцишин
Д.Б.Соломчак

