
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

/о? 2022 р. м. Івано-Ф ранківськ № -З U(/  д

Про призначення секретаріату 
Екзаменаційної комісії в 
2021/2022 н.р. зі спеціальності 
«Стоматологія»

Відповідно д о  Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію та 
порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 221 
Стоматологія у Івано-Франківському національному медичному університеті (редакція 2022)» 
та робочого навчального плану на 2021/2022 н.р., з метою організації та проведення атестації 
випускників ОПП «Стоматологія» на стоматологічному факультеті та факультеті підготовки 
іноземних громадян у 2021/2022 навчальному році

Н А К А З У Ю :

1. Призначити відповідальним секретарем випускної Екзаменаційної комісії на ОПП 
«Стоматологія» Воляка Ю.М.- к.м.н., доцента кафедри ортопедичної стоматології

2. Призначити заступниками відповідального секретаря Екзаменаційної комісії: 
Октисюка Ю.В.- к.м.н., доцента кафедри дитячої стоматології, куратора ECTS

стоматологічного факультету.
Геника Б.Л.- к.м.н., доцента кафедри ортопедичної стоматології.
Солоджука Ю.І - асистента кафедри стоматології післядипломної освіти.
Заяць С.В.- старшого лаборанта кафедри хірургічної стоматології.
Ковалишина А.Ю.- асистента кафедри дитячої стоматології відповідальним за 

підготовку до атестації випускників факультету підготовки іноземних громадян за ОПП 
«Стоматологія».

3. Секретаріату випускної Екзаменаційної комісії приступити до виконання 
обов’язків із 18 квітня 2022 року.

4. Завідувачам кафедр: дитячої стоматології д.мед.н., професору Мельничук Г.М., 
ортопедичної стоматології д.мед.н., професору Ожогану З.Р., стоматології післядипломної 
освіти д.мед.н., професору Палійчуку І.В., д.мед.н., професору Пюрику В.П., та начальнику 
відділу ECTS та моніторингу якості освіти доценту Капечуку В.В. звільнити членів 
секретаріату Екзаменаційної комісії від виконання педагогічного навантаження і 
кафедральних обов’язків із 18.04.2022 року по 30.06.2022 року.



5. Завідуючій канцелярією та архівом Крайник М.І. довести даний наказ до відома 
всіх вищезазначених осіб.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 
професора Ерстенюк Г.М.

Ректор Микола РОЖКО

Погоджено:

Перший проректор 

Нальник юридичного відділу 

Головний бухгалтер 

Керівник навчального відділу

Начальник відділу ECTS та моніторингу якості освіти 

Декан факультету підготовки іноземних громадян 

Декан стоматологічного факультету

Ганна ЕРСТЕНЮК 

Уляна ХОМУТ 

Катерина МАЦЬКЕВИЧ 

Володимир ГОЛУБ 

Василь КАПЕЧУК 

Дмитро СОЛОМЧАК 

Олександр БУГЕРЧУК


