УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ
_______________ 2020 р.

м. Івано-Франківськ

№ ________

Про формування складу
Державних кваліфікаційних комісій
в фаховому медичному коледжі ІФНМУ
на 2019-2020 навчальний рік
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про
організацію освітнього процесу в Медичному коледжі університету (наказ
№1031-д від 16.09.19р., наказу ректора ДВНЗ ІФНМУ «Про організацію та
порядок проведення Державної атестації випускників 2019-2020 н.р.» №434-д від
06.04.2020 р. з метою належної організації та проведення Державної
кваліфікаційної атестації випускників за спеціальностями 223 Медсестринство
(освітньо-кваліфікаційні програми “Лікувальна справа” та “Сестринська
справа”), 221 Стоматологія (освітня програма – “Стоматологія ортопедична”) та
226 Фармація, промислова фармація (освітня програма – “Фармація”) в 20192020 навчальному році
НАКАЗУЮ:
1. Призначити членами Державної кваліфікаційної комісії за спеціальністю
223 Медсестринство, освітньо-професійною програмою “Сестринська справа”:
Ерстенюк
Ганну Михайлівну
Середюка
Нестора Миколайовича
Василюка
Сергія Михайловича
Мізюка
Михайла Івановича
Кочергу
Зоряну Ростиславівну
Боцюрка

першого проректора ІФНМУ
завідувача кафедри внутрішньої
медицини №2 та медсестринства
завідувача кафедри хірургії №1
завідувача кафедри гігієни та екології
завідувача кафедри дитячої хірургії
та пропедевтики педіатрії
директора фахового медичного коледжу,
1

доцента кафедри внутрішньої
медицини №2 та медсестринства
2. Призначити екзаменаторами комплексного кваліфікаційного екзамену за
спеціальністю 223 Медсестринство, освітньо-професійною програмою
“Сестринська справа”:
доцента кафедри внутрішньої
Гайналь
медицини №2 та медсестринства
Наталію Пантелеймонівну
доцента кафедри внутрішньої
Готюр
медицини №2 та медсестринства
Оксану Іванівну
викладача терапевтичних дисциплін
Іванів
фахового медичного коледжу
Надію Ярославівну
Гвоздецьку
завідувача сестринським
Галину Сергіївну
відділенням
Гудивка
доцента кафедри хірургії №1
Володимира Івановича
Дмитрука
доцента кафедри хірургії №1
Олександра Михайловича
доцента кафедри хірургії
Павляка
стоматологічного факультету
Андрія Ярославовича
доцента кафедри
Костишин
пропедевтики педіатрії
Наталію Степанівну
асистента кафедри
Ткач
пропедевтики педіатрії
Богдану Несторівну
доцента кафедри
Мотрюк
пропедевтики педіатрії
Віру Богданівну
Данилюка
викладача охорони праці фахового
Альберта Емануїловича
медичного коледжу
Іванців
викладача охорони праці фахового
Мар’яну Ярославівну
медичного коледжу
Юрія Володимировича

3. Призначити членами Державної кваліфікаційної комісії за спеціальністю
223 Медсестринство, освітньо-професійною програмою “Лікувальна справа”:
Ерстенюк
Ганну Михайлівну
Середюка
Нестора Миколайовича
Мізюка
Михайла Івановича
Геник
Наталію Іванівну
Пиптюка
Олександра Володимировича
Кочергу

першого проректора
ІФНМУ
завідувача кафедри внутрішньої
медицини №2 та медсестринства
завідувача кафедри гігієни та екології
завідувача кафедри акушерства
та гінекології
завідувача кафедри хірургії
стоматологічного факультету
завідувача кафедри дитячої хірургії
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Зоряну Ростиславівну

та пропедевтики педіатрії

4. Призначити екзаменаторами комплексного кваліфікаційного екзамену за
спеціальністю 223 Медсестринство, освітньо-професійною програмою
Лікувальна справа:
Боцюрка
Юрія Володимировича
Гайналь
Наталію Пантелеймонівну
Готюр
Оксану Іванівну
Іванів
Надію Ярославівну
Глов’яка
Віталія Григоровича
Дмитрука
Олександра Михайловича
Павляка
Андрія Ярославовича
Мельника
Івана Васильовича
Костишин
Наталію Степанівну
Ткач
Богдану Несторівну
Мотрюк
Віру Богданівну
Данилюка
Альберта Емануїловича
Іванців
Мар’яну Ярославівну
Гвоздецьку
Галину Сергіївну
Басюгу
Ірину Омелянівну
Дрогомирецьку
Наталію Василівну

директора фахового медичного коледжу,
доцента кафедри внутрішньої
медицини №2 та медсестринства
доцента кафедри внутрішньої
медицини №2 та медсестринства
доцента кафедри внутрішньої
медицини №2 та медсестринства
викладача терапевтичних
дисциплін фахового медичного
коледжу
завідувача фельдшерським
відділенням фахового медичного
коледжу
доцента кафедри хірургії №1
доцента
кафедри
хірургії
стоматологічного факультету
доцента кафедри хірургії
стоматологічного факультету
доцента кафедри дитячої хірургії
та пропедевтики педіатрії
асистента кафедри дитячої хірургії
та пропедевтики педіатрії
доцента кафедри дитячої хірургії
та пропедевтики педіатрії
викладача охорони праці фахового
медичного коледжу
викладача охорони праці фахового
медичного коледжу

асистента кафедри акушерства та
гінекології,
завідувача сестринським
відділенням
доцента кафедри акушерства та
гінекології
асистента кафедри акушерства та
гінекології
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5. Призначити членами Державної кваліфікаційної комісії зі спеціальності
221 Стоматологія (освітньо-професійна програма - Стоматологія ортопедична):
Рожка
Миколу Михайловича
Ожогана
Зіновія Романовича
Боцюрка
Юрія Володимировича
Костишина
Андрія Богдановича

ректора ІФНМУ
завідувача кафедри
ортопедичної стоматології
директора фахового медичного коледжу
завідувача зуботехнічним відділенням
фахового медичного коледжу

6. Призначити екзаменаторами комплексного кваліфікаційного екзамену за
спеціальністю 221 Стоматологія (освітньо-професійна програма - Стоматологія
ортопедична):
Мізюк
Лідію Володимирівну
Перцовича
Василя Миколайовича
Палійчука
Володимира Івановича
Воляка
Юрія Миколайовича
Рипана
Володимира Ігоровича
Білоуса
Ореста Теодоровича
Кошкіна
Олега Євгеновича
Пилипіва
Ігора Юрієвича
Виклюка
Ігора Васильовича

доцента кафедри ортопедичної стоматології
доцента кафедри анатомії людини,
оперативної хірургії та топографічної анатомії
асистента кафедри ортопедичної стоматології
асистента кафедри ортопедичної стоматології
викладача дисциплін професійної
підготовки зуботехнічного відділення
фахового медичного коледжу
асистента кафедри хірургічної
стоматології
асистента кафедри дитячої стоматології
старшого техніка-лаборанта кафедри
ортопедичної стоматології
асистента кафедри ортопедичної стоматології

7. Призначити членами Державної кваліфікаційної комісії зі спеціальності
226 Фармація, промислова фармація (освітньо-професійна програма - Фармація):
Ерстенюк
Ганну Михайлівну
Грицика
Андрія Романовича
Семеніва
Дмитра Васильовича

першого проректора ІФНМУ
завідувача кафедри фармації
завідувача кафедри організації
економіки фармації та технології ліків
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Мізюка
Михайла Івановича
Шеремету
Лідію Миколаївну

завідувача кафедри гігієни та екології
завідувача кафедри фармакології

8. Призначити екзаменаторами комплексного кваліфікаційного екзамену за
спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітньо-професійна
програма - Фармація):
Свірську
Софію Петрівну
Федоровську
Мар’яну Іванівну
Грицик
Любов Миколаївну
Струк Оксану
Анатолієвну
Сенютович
Наталію Романівну
Черкашину
Олену Євгенівну
Дерпака
Володимира Васильовича
Іванців
Мар’яну Ярославівну
Данилюка
Альберта Емануїловича
Водославського
Василя Мирославовича
Самборського
Олега Степановича
Феденько
Світлану Миколаївну

асистента кафедри організації економіки
фармації та технології ліків
доцента кафедри організації економіки
фармації та технології ліків
доцента кафедри організації економіки
фармації та технології ліків
доцента кафедри фармації
асистента кафедри фармакології
асистента кафедри фармакології
доцента кафедри гігієни та екології
викладача охорони праці фахового медичного
коледжу
викладача охорони праці фахового медичного
коледжу
доцента кафедри фармації
доцента кафедри організації економіки
фармації та технології ліків
доцента кафедри організації економіки
фармації та технології ліків

5

9. Завідувачці канцелярії та архіву Крайник М.І. довести даний наказ до
відома вище зазначених осіб.
10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора фахового
медичного коледжу доцента Боцюрка Ю.В.
Ректор

М.М. Рожко

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор
____________
Юридичний відділ
____________
Головний бухгалтер
____________
Начальник навчального відділу ____________
Начальник відділу ECTS
та моніторингу якості освіти
____________
Директор фахового медичного коледжу_______

Г.М.Ерстенюк
К.М. Мацькевич
М.О. Іванців
В.В. Капечук
Ю.В. Боцюрко
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