
  
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

Н А К А З 

 

 

12.04.2022 р.   м. Івано-Франківськ    № 354-д 

 

 

Про призначення складу 

апеляційної комісії для 

проведення атестації 

випускників другого 

(магістерського рівня) вищої 

освіти ОПП «Медицина» 

у 2021/2022 навчальному році 

 

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-IV рівнів акредитації за 

напрямком підготовки «Медицина», затвердженого наказом МОЗ України № 

53 від 31.01.2005 р., із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ № 1266 від 

23.06.2021 р., 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» 

в умовах воєнного стану, наказу МОЗ України від 19.03.2022 р. № 505 «Про 

внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України», 

Тимчасового положення про організацію та порядок проведення атестації 

випускників у Івано-Франківському національному медичному університеті за 

освітньо-професійною програмою 222 «Медицина», наказу ректора ІФНМУ № 

298-д від 29.03.2022 року «Про організацію та порядок проведення атестації 

випускників 2021-2022 н.р.», робочих навчальних планів підготовки магістрів 

та графіку освітнього процесу на 2021/2022 навчальний рік (зі змінами та 

доповненнями), з метою якісної організації та проведення атестації 

 



випускників другого (магістерського рівня) вищої освіти ОПП «Медицина» у 

2021/2022 навчальному році 
 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Створити апеляційну комісію в наступному складі: 
 

Голова комісії – Сергій Кобець – проректор з науково-педагогічної 

роботи (міжнародні зв’язки), доцент кафедри неврології. 

Члени комісії: 

− Василь Капечук – начальник відділу ECTS та моніторингу якості 

освіти, доцент кафедри офтальмології; 

− Володимир Голуб – керівник навчального відділу.  

 

2. Створеній комісії в своїй роботі керуватися вимогами чинного 

законодавства України. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першу 

проректорку Ганну Ерстенюк. 

 

 

 
 

Ректор                                                                    Микола РОЖКО 
 

 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

Перший проректор   _________________ Ганна ЕРСТЕНЮК 

Головний бухгалтер   _________________ Катерина МАЦЬКЕВИЧ 

Начальник навчального відділу _________________ Володимир ГОЛУБ 

Юридичний відділ   _________________ Уляна ХОМУТ 

Начальник відділу ЕСТS 

та моніторингу якості освіти _________________ Василь КАПЕЧУК 

Декан медичного факультету _________________ Роман ЯЦИШИН 

Декан факультету підготовки 

іноземних громадян   _________________ Дмитро СОЛОМЧАК 

 


