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Н А К А З

29.03.2022 року м. Івано-Франківськ № 298-д

Про організацію та порядок 
проведення атестації 
випускників у 2021-2022 н.р.

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 ЗВО ІІІ-ІУ рівнів акредитації за 
напрямами підготовки «Медицина», «Стоматологія», «Фармація», 
відповідно до 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), з метою якісного 
забезпечення організації та проведення атестації випускників

Н А К А З У Ю :

1. Атестацію випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Університету провести у формі комплексного практично-орієнтованого 
кваліфікаційного іспиту, як основної форми атестації здобувачів ступеня 
вищої освіти, які випускаються у 2022 році за:



- освітньо-професійною програмою «Медицина», освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Магістр» в період з 06.06 по 24.06.2022 року;

освітньо-професійною програмою 221 «Стоматологія» освітньо- 
кваліфікаційного рівня «Магістр» в період з 08.06 по 16.06.2022 року;
- освітньо-професійною програмою 226 «Фармація, промислова фармація» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» в період з 20.06 по 30.06.2022 
року;

Другий етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту «Крок 2» для 
здобувачів ступеня вищої освіти, які випускаються у 2022 році, не 
проводиться.

2. Атестацію випускників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Університету провести у формі комплексного практично-орієнтованого 
кваліфікаційного іспиту за:
- освітньо-професійною програмою 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» в період з 16.06 по 18.06.2022 
року.

3. Атестацію випускників фахового медичного коледжу Університету 
провести у формі комплексного кваліфікаційного іспиту для:

- спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» в період з 04.07 по
08.07.2022 року,

- спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»» в період з 27.06 
по 01.07.2022 року,

- спеціальності 221 Стоматологія 01111 «Стоматологія ортопедична» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», «Фаховий 
молодший бакалавр» з 27.06 по 08.07.2022 року;

- спеціальності 226 Фармація, промислова фармація 01111 «Фармація» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» період з 04.07 по
08.07.2022 року.

Ліцензійні інтегровані іспити «Крок М», «Крок Б» для здобувачів 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та бакалавр, ступеня 
фахової передвищої освіти, які випускаються у 2022 році, не проводяться.

4. Перший етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів 
ступеня вищої освіти не проводиться та переноситься на наступний 2022- 
2023 навчальний рік.

Переведення здобувачів ступеня вищої освіти третього року навчання 
на наступний рік здійснюється за результатами успішного виконання 
освітньої програми.



5. Атестацію лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів, які випускаються у 
2022 році, провести у формі іспиту з оволодіння практичними навичками та 
співбесіди зі спеціальностей з 20 червня по ЗО червня 2022 року.

Ліцнзійні інтегровані іспити «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», 
«Крок 3. Стоматологія» для лікарів-інтернів, які випускаються у 2022 році, 
не проводиться.

6. Навчальному відділу внести зміни до робочих навчальних планів та 
графіку освітнього процесу на 2021-2022 н.р.

7. Завідувачам випускових кафедр, цикловим методичним комісіям 
підготовити екзаменаційні матеріали до комплексних практично- 
орієнтованих кваліфікаційних іспитів та подати на погодження до 
центральної методичної ради.

8. Головами Екзаменаційних комісій призначити:
- Головчака Ігоря Степановича - к.мед.н, директора ДЗ «Прикарпатський 
центр репродукції людини», Заслуженого лікаря України для випускників 
другого (магістерського рівня) вищої освіти, освітньо-професійної програми 
«Медицина», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (за згодою);
- Проць Галину Богданівну - д.мед.н., професора кафедри хірургічної 
стоматології для випускників 01111 «Стоматологія» другого (магістерського 
рівня) вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»;
- Стецьківа Андрія Остаповича -  д.хім.н., професора, завідувача кафедри 
хімії, фармацевтичного аналізу та ПО для випускників ОПП «Фармація, 
промислова фармація» другого (магістерського рівня) вищої освіти, 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

9. Головою Екзаменаційної комісії для випускників ОПП «Фізична терапія, 
ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо- 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» призначити:

- Слугоцьку Ірину Володимирівну - к.мед.н., директора КНП «Івано- 
Франківський обласний клінічний центр паліативної допомоги Івано- 
Франківської обласної ради» (за згодою).

10. Головами Екзаменаційних комісій для випускників освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «фаховий молодший 
бакалавр» призначити:
- Джигіту Ярослава Михайловича -  т.в.о. завідувача Івано-Франківської 

станції екстреної швидкої медичної допомоги для випускників 
спеціальності 223 Медсестринство, освітньо-професійної програми 
«Лікувальна справа», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» (за згодою);
- Семотюк Марію Миколаївну -  к.мед.н., доцента кафедри внутрішньої 
медицини №1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М. 
Нейка, директора університетської клініки ІФНМУ для випускників



спеціальності 223 Медсестринство освітньо-професійної програми 
«Сестринська справа», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст»;
- Кривенького Тараса Петровича -  к.мед.н., доцента кафедри стоматології 
ПО, завідувача Центру стоматології університетської клініки ІФНМУ для 
випускників спеціальності 221 Стоматологія освітньо-професійної 
програми «Стоматологія ортопедична», освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» та «фаховий молодший бакалавр»;
- Ковалюка Василя Михайловича -  директора КП «Обласний аптечний 
склад» для випускників спеціальності 226 Фармація, промислова фармація 
освітньо-професійної програми «Фармація», освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст» (за згодою).

11. Випускну атестацію провести:
а) для випускників ОПП «Медицина» на базі кафедр центрального корпусу 
Університету (Галицька, 2);
б) для випускників ОПП «Стоматологія» на базах випускних кафедр 
стоматологічного факультету (вул. Грушевського, 2);
в) для випускників ОПП «Фармація, промислова фармація» на базах 
випускних кафедр фармацевтичного факультету (вул. Галицька, 124-к).

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

г) для випускників ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» на базі кафедри 
фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання (вул. 
Целевича, 34);
д) для випускників фахового медичного коледжу (молодших спеціалістів, 
фахових молодших бакалаврів):
- спеціальностей 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа» 223 
Медсестринство 01111 «Лікувальна справа» - на базі кафедри внутрішньої 
медицини №2 та медсестринства (вул. Г. Мазепи, 114 та Галицька, 2) ;
- спеціальності 221 Стоматологія 01111 «Стоматологія ортопедична» - на 
базі кафедри ортопедичної стоматології (вул. Незалежності, 17);
- спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, ОПП «Фармація» на 

базі кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії 
(вул. Галицька, 124- к ) .

За результатами комплексного кваліфікаційного іспиту зі 
спеціальностей: 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа» 223 
Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» 221 Стоматологія ОПП 
«Стоматологія ортопедична» 226 Фармація, промислова фармація, ОПП 
«Фармація» виставляти єдину (одну) оцінку.

12. Деканам факультетів: медичного -  Яцишину Р.І., стоматологічного - 
Бугерчуку О.В., фармацевтичного -  Федяк І.О., підготовки іноземних 
громадян - Соломчаку Д.Б., директору фахового медичного коледжу -  
Бульбуку О.І.:



не пізніше, як за місяць до початку випускної атестації, скласти і 
затвердити узгоджений персональний склад секретаріату та Екзаменаційних 
комісій.

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

13. Деканам факультетів, директору фахового медичного коледжу спільно із 
завідувачами випускних кафедр підготувати, узгодити та до 29.04.2022 року 
подати на затвердження «Графіки проведення передекзаменаційних 
консультацій».

14. Завідувачам випускних кафедр підготувати і подати до Екзаменаційних 
комісій матеріали до випускних іспитів, підготувати необхідну кількість 
тематичних хворих та обладнати приміщення навчально-практичних 
центрів і навчальні кімнати для проведення атестації випускників (за умов 
очної форми організації іспитів).

Підготувати варіанти екзаменаційних матеріалів та технічне 
забезпечення за умов дистанційної форми організації іспитів.

15. Начальнику відділу інформаційно-аналітичного забезпечення 
Грушевському Р.Є. перевірити технічне забезпечення та готовність робочих 
місць екзаменаторів випускних іспитів та екзаменаційних комісій.

16. Керівнику навчального відділу Голубу В.В. за місяць до початку 
атестації випускників подати на затвердження розклади складання 
випускних іспитів.

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

18. Під час проведення випускної атестації екзаменаторам суворо 
дотримуватися вимог чинного законодавства та санітарних вимог.

19. Заслуховування звітів голів Екзаменаційних комісій провести на 
засіданнях Вчених Рад згідно з графіком.

20. Терміни і форми проведення атестації випускників та дати проведення 
урочистих Вчених рад можуть коригуватися Постановами Кабінету 
Міністрів України, наказами МОН та МОЗ України відповідно до ситуації в 
державі.



21. Завідувачці канцелярії та архіву Крайник М.І. довести даний наказ до 
відома усіх структурних підрозділів Університету.

22. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор Микола РОЖКО
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