УКРАЇНА
МІНІСТЕРСВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
15.03.2021 р.

м. Івано-Франківськ

№ 327-д

Про організацію та порядок
проведення атестації
випускників у 2020-2021 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», наказу
МОЗ України від 19.02.2019 №419 «Про затвердження Порядку умов та
строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного
іспиту (ЄДКІ) та критеріїв оцінювання результатів», Положення про
організацію освітнього процесу в ІФНМУ, робочих навчальних планів
підготовки спеціалістів, магістрів, молодших спеціалістів та графіку
освітнього процесу на 2020/2021 навчальний рік, з метою якісного
забезпечення організації та проведення атестації випускників

НАКАЗУЮ:

1. Підсумкову атестацію випускників Університету провести для:
- спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія» освітньо-кваліфікаційного
рівня «Спеціаліст» в період з 24.05 по 09.06.202Іроку;
- спеціальності «Лікувальна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня
«Спеціаліст» (іноземні громадяни) в період з 31.05 по 10.06.2021 року;
- освітньо-професійної програми (01111) 221 «Стоматологія» другого
(магістерського) рівня вищої освіти в період з 09.06 по 16.06.2021 року;
освітньо-професійної програми 226 «Фармація, промислова фармація»
другого (магістерського рівня вищої освіти в період з 09.06 по 16.06.2021
року;

- освітньо-професійної програми 227 «Фізична терапія, ерготерапія» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти в період з 16.06.no 18.06.2021 року.
2. Підсумкову атестацію випускників фахового
медичного коледжу
Університету провести для:
- освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальності
223 Медсестринство 01111 «Сестринська справа» в період з 22.06 по
25.06.2021 року,
- освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальності
223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» в період з 14.06 по 18.06.2021
року,
- освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальності
221 Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична» з 22.06 по 25.06.2021
року;
-освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальності
226 Фармація, промислова фармація 01111 «Фармація» період з 21.06 по
26.06.2021 року.
3. Тестовий іспит провести відповідно до «Графіку» проведення Центром
тестування при МОЗ України, а саме:
Крок 2. Загальна лікарська підготовка (вітчизняні студенти) - 18.0519.05.2021 року
Крок 2. Загальна лікарська підготовка (іноземні студенти) - 26.OS27.05.2021 року
ЄДКІ, Етап2 для спеціальності «Стоматологія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» 02.06.2021 року
ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності«Фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» 03.06.2021
Крок М. Лікувальна справа 09.06.2021 року
Крок М. Сестринська справа 08.06.2021 року
4. Головами Екзаменаційних комісій призначити:
- Головчака Ігоря Степановича - к.мед.н, директора ДЗ «Прикарпатський
центр репродукції людини», Заслуженого лікаря України для випускників
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія» освітньо-кваліфікаційного
рівня «спеціаліст»;
- Василюка Сергія Михайловича - д.мед.н., професора, завідувача кафедри
хірургії №1 для випускників факультету підготовки іноземних громадян
(іноземні
студенти)
спеціальності
«Лікувальна
справа»
освітньокваліфікаційного рівня «спеціаліст»;
- Палійчука Івана Васильовича - д.мед.н., професора, завідувача кафедри
стоматології післядипломної освіти для випускників ОПП «Стоматологія»
другого (магістерського рівня) вищої освіти;

- Стецьківа Андрія Остаповича - д.хім.н., професора, завідувача кафедри
хімії фармацевтичного факультету для випускників-магістрів ОПП
«Фармація, промислова фармація» другого (магістерського рівня) вищої
освіти.
5. Головою Екзаменаційної комісії для випускників ОПП «Фізична терапія,
ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти призначити
- Слугоцьку Ірину Володимирівну - к.мед.н., директора КНП «ІваноФранківський обласний клінічний центр паліативної допомоги ІваноФранківської обласної ради».
6. Головами Екзаменаційних комісій для випускників освітньокваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» призначити:
- Бойчука Ігоря Івановича - медичного директора КНП «Обласний клінічний
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ІваноФранківської обласної ради» для випускників спеціальності 223
Медсестринство освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» (за
згодою);
- Ружило Наталію Степанівну - заступника директора з медсестринства КНП
«Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» для
випускників спеціальності 223 Медсестринство освітньо-професійної
програми «Сестринська справа» (за згодою);
- Парасюк Галину Зіновіївну - доцента кафедри стоматології післядипломної
освіти ІФНМУ для випускників спеціальності 221 Стоматологія освітньопрофесійної програми «Стоматологія ортопедична»;
- Венгринюка Івана Миколайовича - голову ДП «Фармсервіс» ТОВ «ІваФарм» для випускників спеціальності 226 Фармація, промислова фармація
освітньо-професійної програми «Фармація» (за згодою).
7. Випускну атестацію провести:
а) для випускників медичного та факультету підготовки іноземних громадян
зі спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія» - у формі практичноорієнтованих випускних іспитів за взірцем об’єктивного структурованого
клінічного іспиту (ОСКІ), на базі випускової кафедри внутрішньої медицини
№2 та медсестринства (вул. Федьковича, 91а);
для випускників ОПП «Стоматологія» у формі об’єктивного
структурованого клінічного іспиту (ОСКІ), на базах випускних кафедр
стоматологічного факультету (вул. Грушевського, 2);
- для випускників фармацевтичного факультету та факультету підготовки
іноземних громадян ОПП «Фармація, промислова фармація» у формі
об’єктивного структурованого практичного іспиту (ОСПІ) та/або захисту
дипломної роботи (з однієї дисципліни) на базах випускних кафедр: фармації
(вул. Галицька, 124-к).
За результатами випускного іспиту студентам усіх факультетів оцінки
виставляти окремо з кожної екзаменаційної дисципліни.

- для випускників ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» у формі практичноорієнтованого іспиту на базі кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з
курсом фізичного виховання (вул. Целевича 34);
б) для випускників фахового медичного коледжу (молодших спеціалістів) у
формі комплексного кваліфікаційного екзамену: медичні сестри, фельдшери на базі кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства (вул. Г.
Мазепи, 114); зубні техніки - на базі кафедри ортопедичної стоматології (вул.
Незалежності, 17), фармацевти - на базі кафедри фармації, організації та
економіки фармації і технології ліків (вул. Галицька, 124- к) .
За результатами
комплексного
кваліфікаційного
екзамену
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.
7. 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.
8. Деканам факультетів, директору фахового медичного коледжу спільно із
завідувачами випускних кафедр підготувати, узгодити та до 30.04.2020 року
подати на затвердження «Графіки проведення передекзаменаційних
консультацій».
9. Завідувачам випускних кафедр підготувати і подати до Екзаменаційних
комісій матеріали до випускних іспитів, підготувати необхідну кількість
тематичних хворих та обладнати приміщення навчально-практичних центрів
та навчальні кімнати для проведення атестації випускників.
10. Керівнику навчального відділу Голубу В.В. за місяць до початку атестації
випускників подати на затвердження розклади складання випускних іспитів.
11. Секретаріату Екзаменаційних комісій факультетів та фахового медичного
коледжу, не пізніше як за місяць, скласти, узгодити і подати на затвердження
графіки роботи Екзаменаційних комісій.
12. Під час проведення випускної атестації екзаменаторам суворо
дотримуватися вимог чинного законодавства.
13. Урочисті засідання Вченої Ради та заслуховування
Екзаменаційних комісій провести:

Звітів

голів

11.06.2021р. - Про результати випускної атестації на медичному
факультеті;
17.06.2021р. - Про результати випускної атестації на факультеті
підготовки іноземних громадян;
18.06.2021р. - Про результати випускної атестації на стоматологічному
факультеті;
21.06.2021р. - Про результати випускної атестації на 01111 «Фізична
терапія, ерготерапія»;
22.06.2021р. - Про результати випускної атестації на фармацевтичному
факультеті;
29.06.2021р. - Про результати випускної атестації у фаховому
медичному коледжі зі спеціальностей:
- 223 Медсестринство освітньо-професійних програм
«Лікувальна справа», «Сестринська справа»,
- 221 Стоматологія освітньо-професійної програми
«Стоматологія ортопедична»
226 Фармація, професійна фармація освітньопрофесійної програми «Фармація».
14. Терміни і форми проведення атестації для випускників та дати
проведення урочистих Вчених рад, можуть коригуватися згідно Постанов
Кабінету Міністрів України, наказів МОН та МОЗ України відповідно до
встановлених термінів карантинних обмежень.
15. Випускним кафедрам, екзаменаційним комісіям, відділу інформаційноаналітичного забезпечення підготовити екзаменаційні матеріали та технічне
забезпечення на випадок зміни форми проведення атестації (на дистанційну).
16. Завідувачці канцелярії та архіву Крайник М.І. довести даний наказ до
відома усіх структурних підрозділів Університету.
17. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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