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Про призначення
складу Екзаменаційної комісії
зі спеціальності «Стоматологія»
в 2019/2020 навчальному році

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу MOH України від
28.07.2003 року за № 504 «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
III-IV рівнів акредитації за напрямком підготовки 1101 «Медицина», затвердженого
наказом МОЗ України від 31.01.2005 року №53 зареєстрованим Міністерством юстиції
України 17.02.2005 року за №244/10524, «Положення про організацію та порядок
проведення атестації випускників у Івано-Франківському національному медичному
університеті зі спеціальності 7.12010005 Стоматологія», наказу ІФНМУ № 922-д від
28.08.2019 року «Про організацію освітнього процесу в закладі на 2019-2020 навчальному
році», наказу ІФНМУ № 434-д від 06.04.2020 року «Про організацію та порядок
проведення Державної атестації випускників у 2019-2020 навчальному році», робочих
навчальних планів підготовки спеціалістів, з метою якісної організації та проведення
атестації випускників на стоматологічному факультеті та факультеті підготовки іноземних
громадян у 2019/2020 навчальному році
НАКАЗУЮ:
1. Призначити членами Екзаменаційної комісії зі спеціальності „Стоматологія” :
Рожко М.М.
Бугерчук О.В.
Герелюк В.І.
Ожоган З.Р.
Мельничук Г.М.
Пюрик В.П.

ректор університету, д.мед.н., професор;
декан стоматологічного факультету, к.мед.н, доцент;
голова предметної комісії, зав. кафедри терапевтичної стоматології,
д.мед.н., професор;
голова предметної комісії, зав. кафедри ортопедичної стоматології ,
д.мед.н., професор;
голова предметної комісії, зав. кафедри дитячої стоматології, д.мед.н.,
професор;
голова предметної комісії, зав. кафедри хірургічної стоматології
д.мед.н., професор.
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Екзаменаторами Екзаменаційної комісії зі спеціальності „Стоматологія”
призначити:
Доцент Бульбук О.І.
- кафедра ортопедичної стоматології
Доцент Вдовенко Л.П.
- кафедра ортопедичної стоматології
- кафедра ортопедичної стоматології
Доцент Кирилюк М.І.
Доцент Шутак О.В.
- кафедра ортопедичної стоматології
Доцент Сухоребський Ю.І.
кафедра ортопедичної стоматології
- кафедра ортопедичної стоматології
Доцент Кумгир І.Р.
- кафедра ортопедичної стоматології
К.м.н., ас. Клим’юк Ю.В.
- кафедра дитячої стоматології
Доцент Воляк М.Н.
Доцент Білищук М.В.
- кафедра дитячої стоматології
Доцент Октисюк Ю.В.
- кафедра дитячої стоматології
Доцент Костюк І.Р.
- кафедра дитячої стоматології
- кафедра дитячої стоматології
Доцент Бабенко А.Д.
Доцент Лабій Ю.А.
- кафедра дитячої стоматології
- кафедра терапевтичної стоматології
Професор Нейко Н.В.
- кафедра терапевтичної стоматології
Доцент Плав’юк Л.Ю.
- кафедра терапевтичної стоматології
Доцент Кукурудз Н.І.
Доцент Романишин С.С.
- кафедра терапевтичної стоматології
Доцент Махлинець Н.П.
- кафедра терапевтичної стоматології
Доцент Матвійків Т.І.
- кафедра терапевтичної стоматології
- кафедра хірургічної стоматології
Доцент Проць Г.Б.
- кафедра хірургічної стоматології
Доцент Слюсаренко Н.Я.
- кафедра хірургічної стоматології
Доцент Деркач Л.З.
- кафедра хірургічної стоматології
Доцент Пантус А.В.
” кафедра внутрішньої медицини стоматологічного
Доцент Лучко О.Р.
факультету ім.М.М.Бережницького
" кафедра внутрішньої медицини стоматологічного
Доцент Краснопольський С.З.
факультету ім.М.М.Бережницького
- кафедра хірургії стоматфакультету
Доцент Телемуха С.Б.
- кафедра хірургії стоматфакультету
Доцент Павляк А.Я
- кафедра акушерства і гінекології ім. І.Д.Ланового
Доцент Жураківський В.М.
- головний лікар обласної стоматологічної
Рудко І.В.
поліклініки, м.Івано-Франківськ.

3. Голові циклової методичної комісії, завідувачам випускних кафедр підготувати
документацію та екзаменаційні матеріали відповідно до вимог чинного законодавства.
4. Деканам стоматологічного факультету та факультету підготовки іноземних
громадян, відповідальним секретарям Екзаменаційної комісії в термін до 22.05.2020 р.
перевірити готовність випускаючих кафедр до проведення Державної атестації.
5. Завідуючій канцелярією та архівом Крайник М.І. довести даний наказ до відома
всіх вище зазначених осіб.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Погоджено:

Перший проректор____________________________ _______________ Г.М. Ерстенюк
Юридичний відділ
Головний бухгалтер

______________
К.М.Мацькевич

Начальник навчального відділу_________________________________ М.О. Іванців
Начальник відділу ECTS та моніторингу якості освіти____________ В.В. Капечук
Декан факультету підготовки іноземних громадян _______________ Д.Б.Соломчак
Декан стоматологічного факультету

_______________ О.В. Бугерчук

