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Про призначення технічних
секретарів Екзаменаційної
комісії для проведення
Державної атестації на
медичному факультеті та
факультеті підготовки
іноземних громадян у
2020/2021 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 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 атестації випускників у Івано-Франківському
національному медичному університеті зі спеціальностей 7.12010001
«Лікувальна справа» та 7.12010002 «Педіатрія», наказу Університету № 327-д
від 15.03.2021 року «Про організацію та порядок проведення атестації
випускників у 2020-2021 н.р.», робочих навчальних планів підготовки
спеціалістів, з метою якісної організації та проведення атестації випускників
на медичному факультеті та факультеті підготовки іноземних громадян у
2020-2021 навчальному році.
Н А К А З У Ю:
1. Призначити технічними секретарями екзаменаційних комісій (надалі
ЕК):

 ־по предмету внутрішня медицина – доцентів кафедри внутрішньої
медицини № 2 та медсестринства Деніну Р.В., Готюр О.І.; асистента кафедри
внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Савчук Н.В.;
 ־по предмету хірургія, дитяча хірургія – асистента кафедри хірургії №
2 та кардіохірургії Клименка Ю.А.; асистента кафедри хірургії
стоматологічного факультету к.м.н. Михалойко І.Я.; аспіранта кафедри
хірургії ННІ післядипломної освіти Тромболу О.В.;
 ־по предмету гігієна та екологія, соціальна медицина, організація та
економіка охорони здоров’я – асистентів кафедри гігієни та екології Токар І.Т.,
Гречух Л.С.;
 ־по предмету акушерство і гінекологія – асистентів кафедри
акушерства і гінекології імені професора І.Д. Ланового Жукуляк О.М.,
Гоцанюк Р.В., Бендас М.П.;
 ־по предмету педіатрія, дитячі інфекції – старшого лаборанта кафедри
педіатрії Влашин О.Я., асистента кафедри пропедевтики педіатрії Ткачук М.Я.
2. Технічним секретарям ЕК в своїй роботі керуватися вимогами
чинного законодавства України.
3. Завідувачам кафедр: внутрішньої медицини № 2 та медсестринства
д.мед.н., професору Середюку Н.М., хірургії № 2 та кардіохірургії д.мед.н.,
професору Шевчуку І.М.; хірургії стоматологічного факультету д.мед.н.,
професору Пиптюку О.В.; хірургії ННІ післядипломної освіти д.мед.н.,
професору Ткачуку О.Л.; акушерства та гінекології імені професора І.Д.
Ланового д.мед.н., професору Геник Н.І.; педіатрії, д.мед.н., професору
Волосянку А.Б.; пропедевтики педіатрії д.мед.н., професору Кочерзі З.Р.
звільнити членів технічного секретаріату ЕК від педагогічного навантаження
і кафедральних обов’язків з 24.05.2021 року по 09.06.2021 року.
4. Завідуючій канцелярією та архівом Крайник М.І. ознайомити з даним
наказом всіх вище зазначених осіб.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на в.о. першого
проректора, декана медичного факультету Яцишина Р.І.
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