
 

 

 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

Н А К А З 
 

01.04.2022 р.   м. Івано-Франківськ    № 309-д 
 

 

 

 

 

Про призначення секретаріату 

Екзаменаційної 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. Призначити відповідальними секретарями Екзаменаційної комісії для 

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

доцента кафедри інфекційних хвороб та епідеміології, к.мед.н. Руслана Мізюка 

(Потік А) та асистента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 

Володимира Венгровича (Потік Б). 

2. Призначити заступниками відповідального секретаря Екзаменаційної комісії 

на Потоці А: доцента кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної 

фізики, к.фіз.-мат.н. Романа Мерену, асистента кафедри медичної біології і 

медичної генетики Романа Багриновського, асистента кафедри внутрішньої 

медицини № 2 та медсестринства Дениса Волинського. 

3. Призначити заступниками відповідального секретаря Екзаменаційної комісії 

на Потоці Б: асистентку кафедри урології Тетяну Земан-Габур, асистентку 

кафедри педіатрії Лесю Федорів, асистента кафедри акушерства та гінекології 

імені професора І.Д. Ланового Миколу Коноваленка. 

4. Включити до складу секретаріату Екзаменаційної комісії кураторів ЕСТS 

медичного факультету доцентку кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом 

професійних хвороб, к.мед.н. Людмилу Баблюк та факультету підготовки 

іноземних громадян, к.фіз.-мат.н. Івана Чав`яка. 

5. Завідувачам кафедр: інфекційних хвороб та епідеміології, д.мед.н., 

професорці, Олександрі Пришляк; медичної інформатики, медичної та 

біологічної фізики д.мед.н., професору Миколі Мойсеєнку; медичної біології і 

медичної генетики д.мед.н., професорці Ларисі Ковальчук; кафедри 

внутрішньої медицини № 2 та медсестринства д.мед.н., професору Нестору 

Середюку, анестезіології та інтенсивної терапії, д.мед.н., професору Івану 

Тітову; акушерства та гінекології імені професора І.Д. Ланового д.мед.н., 

професорці Наталії Геник; урології, д.мед.н., професору Миколі Зеляку; 

педіатрії, д.мед.н., професору Андрію Волосянку звільнити вище зазначених 

членів секретаріату Екзаменаційної комісії від педагогічного навантаження і 

кафедральних обов’язків з 04.04.2022 року по 22.07.2022 року. 

6. Завідуючому кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних 

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

Миколі Островському звільнити доцентку Людмилу Баблюк від педагогічного 

навантаження і кафедральних обов’язків з 04.04.2021 року по 04.07.2021 року. 



7. Начальнику відділу ЕСТS та моніторингу якості освіти доценту кафедри 

офтальмології, к.мед.н. Василю Капечуку забезпечити належні умови роботи в 

складі секретаріату ЕК кураторам ЕСТS к.мед.н. Людмилі Баблюк та к.фіз.-

мат.н. Івану Чав`яку. 

8. Секретаріату Екзаменаційних комісій приступити до виконання обов’язків з 

04 квітня 2022 року.  

9. Завідувачці канцелярією та архівом Марії Крайник ознайомити з даним 

наказом всіх вище зазначених осіб. 

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Ректор                                                                    Микола РОЖКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

Перший проректор   _________________ Ганна ЕРСТЕНЮК 

Головний бухгалтер   _________________ Катерина МАЦЬКЕВИЧ 

Керівник 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 


