
 

 

УКРАЇНА  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

“ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ” 

 

Н А К А З  
 

 02.04.2018р.                                      м. Івано-Франківськ                                            № 424-д 

 

 

Про організацію підсумкового  

контролю знань у весняному 

семестрі 2017-2018 н.р. 

 

У відповідності з Законом України «Про вищу освіту», Графіком проведення 

ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» на 2018 рік, робочими навчальними планами 

підготовки фахівців на 2017-2018 навчальний рік, Графіком педагогічного процесу та 

наказом ректора університету № 784-д від 29.08.2017р. «Про організацію навчального 

процесу в 2017-2018 навчальному році» 
   

Н А К А З У Ю: 

 

1. Навчальний процес на всіх курсах (спеціальностях) факультетів та медичного 

коледжу закінчити в терміни: 
 

Курси 
            Медичний 

            факультет 

Стоматологічний 

факультет 

Фармацевтичний 

факультет 

1 22.06.18 р. 22.06.18 р. 22.06.18 р. 

2 

2 (скор. терм.) 
22.06.18 р. 22.06.18 р. 22.06.18 р. 

3 

3 (скор. терм.) 
22.06.18 р. 22.06.18 р. 15.06.18 р. 

4 

4 (скор. терм.) 
22.06.18 р. 01.06.18 р. 08.06.18 р. 

5 

5 (скор. терм.) 
22.06.18 р. 25.05.18 р. 11.05.18 р. 

6 

6 (скор. терм.) 
15.05.18 р. - - 

 

Медичний коледж 

 

Курси 

Спеціальність 

«сестринська 

справа» 

Спеціальність 

«лікувальна 

справа» 

Спеціальність 

«стоматологія 

ортопедична» 

Спеціальність 

«фармація» 

1 22.06.18 р. (9кл.) 22.06.18 р. 
29.06.18р. (9кл.) 

 01.06.18р. (11кл.) 
22.06.18 р. (9кл.) 

2 08.06.18 р. (9кл.)  01.06.18 р. 
01.06.18р.(9кл.) 

 18.05.18р. (11кл.) 
01.06.18 р. (9кл.)   

3 08.06.18 р.(9кл.)   13.04.18 р. 18.05.18р. (9кл.) 18.05.18 р. (9кл.) 

4 27.04.18 р. (9кл.) 20.04.18 р. - - 



Підготовче відділення – 22.07.18 р. 
 

2. Екзаменаційну сесію для студентів медичного коледжу провести:  

на 1-ому курсі: - лікувальна справа (9кл.) – з 23.06 по 29.06.18 р.,  

                        - стоматологія ортопедична (11кл.) – з 02.06 по 08.06.18 р., 

                        - фармація (9кл.) – з 23.06 по 29.06.18 р., 
                         
на 2-ому курсі: - лікувальна справа (9кл.) – з 02.06 по 15.06.18 р.,  

                        - сестринська справа (9кл.) - з 09.06 по 22.06.18 р., 

                        - стоматологія ортопедична (9 кл.) – з 02.06 по 15.06.18 р., 

                        - стоматологія ортопедична (11 кл.) – з 19.05 по 25.05.18 р., 

                        - фармація (9кл.) – з 02.05 по 15.06.18 р., 
                         
на 3-ому курсі: - лікувальна справа (9кл.) – з 16.06 по 06.07.18 р.,  

                         - сестринська справа (9кл.) - з 09.06 по 15.06.18 р., 

                         - стоматологія ортопедична (9кл.) – з 19.05 по 25.05.18 р., 

                         - фармація (9кл.) – з 19.05 по 25.05.18 р., 
 

на 4-ому курсі: - сестринська справа (9кл.) - з 28.04 по 11.05.18 р. 
 

3. Провести складання модульних контролів (модульні тижні) та екзаменів з 

дисциплін, які закінчуються, згідно Графіків складання модульних контролів та  Розкладів 

екзаменів.  

Навчальному відділу університету (Іванців М.О.) сумісно з відділом ЕСТS та 

моніторингу якості освіти (Капечук В.В.) до 10.05.18 р., розробити, затвердити і довести 

до деканатів факультетів «Графіки складання модульних контролів та екзаменів для 

студентів 1-3 курсів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів» та 

Розклади екзаменів: для студентів 2-го курсу медичного, стоматологічного та 

фармацевтичного факультетів, для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету. 
 

4. Студентам всіх курсів медичного, стоматологічного та фармацевтичного 

факультетів визначити термін для перескладання окремих модулів, підвищення 

рейтингової оцінки з окремих дисциплін відповідно Графіку педагогічного процесу. 
 

5. На семестровий контроль винести такі дисципліни:                                                       

 

                     Іспити       Диференційовані заліки, заліки 

 

1-й курс 

Медичний коледж: 
 

Хімія («лікувальна справа» - 9кл.) 
 

Українська мова за професійним 

спрямуванням («стоматологія 

ортопедична» – 11кл.) 

Основи охорони праці та охорони праці 

в галузі («стоматологія ортопедична» - 

11кл.) 
 

Хімія  (фармація - 9кл.) 

 Магістрів: 

 Фізичне виховання (медичний, стоматологічний,   

фармацевтичний, ФПІГ - залік); 

Історія медицини (стоматологічний, ФПІГ - 

залік); 

 БЖД, основи біоетики та біобезпеки (медичний,  

стоматологічний,  фармацевтичний, ФПІГ - 

залік); 

 Вступ у фармацію (фармацевтичний, ФПІГ - 

залік); 

Українська (російська) мова (іноз. студенти  

(ФПІГ - залік); 

Курси за вибором:   

  - краєзнавство (медичний - залік); 

  - психологія спілкування (медичний, 

стоматологічний -  залік); 

    - основи психології - (медичний,   

стоматологічний  - залік); 



- загальновійськова підготовка - (медичний - 

залік); 

- англійська мова (фармацевтичний - залік);   

- валеологія (фармацевтичний  - залік)   

     Бакалаври: 

   Фітнес технології (гімнастика, фітнес, 

йога).  

    Курси за вибором: 

   Вікові та гендерські особливості фізичної 

    реабілітації при порушеннях діяльності 

    систем організму.                                          

     Молодші спеціалісти: 

 Українська література (м/с, фельдшери, зубні    

     техніки - 9кл. - д/залік); 

 Зарубіжна література (м/с, фельдшери, зубні  

техніки, фармація - 9кл. - д/залік); 

 Історія України (м/с, фельдшери, зубні 

техніки,  фармація - 9кл. - д/залік); 

 Всесвітня історія (м/с, фельдшери, зубні 

техніки, фармація - 9кл - д/залік); 

 Людина і світ (фельдшери - 9кл. - д/залік); 

 Фізика (м/с, фельдшери, зубні техніки, 

фармація - 9кл. - д/залік); 

 Астрономія (м/с, фельдшери, фармація - 9кл. 

- д/залік); 

 Хімія (м/с, зубні техніки - 9кл - д/залік); 

Інформатика (м/с, фельдшери, зубні техніки, 

фармація  - 9кл. - д/залік); 

 Географія (зубні техніки, фармація - 9кл.-

д/залік); 

 Біологія (фармація - 9кл. - д/залік); 

 Основи економічних теорій (зубні техніки – 

11кл. -д/залік); 

 Основи медичної інформатики (зубні техніки 

– 11кл. - д/залік); 

 Основи екології (зубні техніки -11кл.-  

д/залік);  

Основи правознавства (зубні техніки - 11кл., 

фармація – 9кл.- д/залік); 

Анатомія з основами фізіології (фармація - 9кл. 

    - д/з). 

                                                                  

                                                                2-й курс 

Біоорганічна та біологічна хімія –  

(медичний, стоматологія, ФПІГ). 

Фармацевтична ботаніка - (фармація) 

Українська (російська) мова 

    (іноз. студенти - ФПІГ); 

 

Медичний коледж: 

ДПА 

 Математика – (м/с, фельдшери, зубні 

    техніки, фармацевти - 9кл); 

Хімія (фармацевти - 9кл.). 

 Магістри: 

   Основи біоетики та біобезпеки (фармацевтичний 

– залік); 

Фізичне виховання (медичний, ФПІГ - залік). 

 Курси за вибором (залік): 

 - загальновійськова підготовка (медичний); 

- іноземна мова (друга - польська, 

англійська), (медичний), 

- деонтологія в медицині (медичний), 

- логіка, формальна логіка (медичний), 

- фізичне виховання (медичний).  



 

Екзамени: 

Анатомія людини та фізіологія  

    (м/с -  9кл.) 

Основи медсестринства  

    (м/с - 9 кл.) 
 

Анатомія людини (фельдшери - 9кл.) 

Догляд за хворими та медична 

маніпуляційна техніка                  

(фельдшери 9 кл.) 

 

 Основи охорони праці та охорона праці  

 в галузі (зубні техніки – 9 кл.); 
 

Техніка виготовлення бюгельних 

протезів (зубні техніки - 11кл.) 

 

Державна кваліфікаційна атестація - 

   (зубні техніки -11кл.) 

 

Органічна хімія (фармація – 9 кл.);   

Технологія ліків (фармація – 9кл.).  

 

Молодші спеціалісти: 

 Іноземна мова (м/с, фельдшери, зубні 

техніки - 9кл.- д/залік); 

 Українська література (фармація - 9кл. - 

д/залік); 

 Людина і світ (м/с - 9кл.–д/залік); 

Медична біологія (м/с, фельдшери - 9кл.–

д/залік); 

 Основи психології та міжособове 

спілкування (м/с - 9кл.– д/залік);  

 Медична хімія (м/с - 9кл. – 2 д/заліки); 

 Основи мед. інформатики (м/с, зубні 

техніки - 9кл. - д/залік); 

 Мікробіологія (м/с, фельдшери - 9кл. - 

д/залік); 

 Основи екології та профілактичної медицини 

(м/с, зубні техніки – 9 кл.- д/з); 

 Основи біофізики та мед. апаратури (м/с - 

9кл.- д/залік); 

 Основи правознавства (зубні техніки - 9кл. - 

д/залік); 

 Патоморфологія та патофізіологія 

(фельдшери - 9кл.-д/залік); 

 Культурологія (фельдшери - 9кл.- д/залік); 

 Основи латинської мови з медичною 

термінологією (фельдшери - 9кл. - 

д/залік); 

 Основи загальної та медичної психології 

(фельдшери - 9кл.- д/залік); 

 Фізіологія ( фельдшери - 9кл. - д/залік); 

Фармакологія та медична рецептура 

(фельдшери - 9кл.- д/залік); 

Фізична культура (м/с, фельдшери, зубні 

техніки, фармація - 9кл. - д/залік); 

Основи економічних теорій (економіка) 

(зубні техніки -9кл.- д/залік); 

 Економічна теорія (економіка) (фармація -

9кл.- д/залік); 

 Анатомія та фізіологія (зубні техніки - 9кл.- 

д/залік); 

 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) (зубні техніки – 11кл.-

д/залік); 

Стоматологічна допомога населенню та 

профілактична медицина (зубні техніки – 

11кл. -  д/залік); 

 Технологія виготовлення щелепно-лицевих 

конструкцій (зубні техніки – 11кл.-

д/залік); 

Сучасні технології виготовлення зубних 

протезів (зубні техніки – 11кл.-д/залік); 

 Військово-медична підготовка та МНС (зубні 

техніки – 11кл.-д/залік); 

 Основи мікробіології (фармація – 9кл.- 



д/залік);    

 Аналітична хімія (фармація – 9кл.- д/залік);    

Перша долікарська допомога (фармація – 

9кл.- д/залік). 

 

3-ій курс 
Фармакогнозія  - (фармацевтичний,   

   ФПІГ); 

 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) (м/с, фельдшери, зубні 

техніки - 9кл.) 
 

Акушерство (фельдшери - 9кл.) 

Інфектологія (фельдшери - 9кл.) 

Неврологія, психіатрія та наркологія 

(фельдшери -9кл.) 
 

Техніка виготовлення бюгельних 

протезів (зубні техніки - 9кл.) 
 

Державна кваліфікаційна атестація – 

   (зубні техніки -9кл.) 
 

Фармацевтична хімія (фармація – 9кл.); 

Організація та економка фармації 

(фармація – 9кл.); 

 

Державна кваліфікаційна атестація - 

  (фармація - 9кл.) 

 

 Спеціалісти: 

Медична психологія (медичний - залік); 

Основи педагогіки. Основи психології 

(стоматологічний – залік); 

Медичне правознавство (стоматологічний, ФПІГ – 

залік); 

Основи біоетики та біобезпеки (стоматологічний, 

ФПІГ - залік); 

Українська (російська) мова - іноземні студенти 

(ФПІГ - залік); 

Курси за вибором:    

    - загальна тактика (медичний); 

-  клініко-лабораторне дослідження внутрішніх  

органів (медичний – залік); 

- нутріціологія (медичний - залік); 

- друга мова (польська, англійська) (медичний, 

     стоматологія – залік);  

- латинська і грецька мова (медичний – залік);     

- побічна дія ліків (медичний, фармація - залік);                      

- психологія формування особистості 

     (медичний – залік); 

- фітотерапія при захворюваннях внутрішніх 

органів (медичний - залік);                      

- фізичне виховання та здоров’я 

(медичний, фармація - залік) 

- хірургічна техніка (медичний – залік); 

- біохімія харчування (медичний – залік); 

 - основи клінічного мислення  (медичний,  

     – залік); 

  - ендодонтія (стоматологія); 

 - основи соціальної психології (стоматологія). 

  Молодші спеціалісти: 

  Соціологія (м/с , фельдшери, фармація – 9кл.- 

д/залік);  

 Ріст та розвиток людини (м/с - 9кл.- 

д/залік); 

 Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї 
(м/с - 9кл. - д/залік); 

 Історія медицини та медсестринства (м/с - 

9кл. - д/залік); 

 Медсестринство в гінекології (м/с - 9кл.- 

д/залік); 

 Медсестринство в інфектології (м/с- 9кл.- 

д/залік); 

 Медсестринство в офтальмології (м/с –  

        9 кл.- д/залік);  

 Медсестринство в оториноларингології  

         (м/с - 9 кл.- д/залік); 



Стоматологічні захворювання (фельдшер - 

9кл.- д/залік). 

Стоматологічна допомога населенню та 

профілактична медицина (зубні техніки – 

9кл.- д/залік); 

Техніка виготовлення щелепно-лицевих 

конструкцій (зубні техніки – 9кл.-д/залік); 

Сучасні технології виготовлення зубних протезів 

(зубні техніки – 9кл.-д/залік); 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

         (зубні техніки, фармація – 9кл.-д/залік); 

Фармакогнозія (фармація – 9кл.- д/залік); 

Основи менеджменту та маркетингу у фармації   

(фармація – 9кл.- д/залік); 

 Інформаційні технології у фармації (фармація 

– 9кл.- д/залік); 

 Основи медичного та фармацевтичного 

товарознавства (фармація – 9кл.- д/залік). 

 

4-й курс 

 

Медичний коледж: 

Медсестринство в внутрішній медицини 

(м/с - 9 кл.) 

Медсестринство в хірургії (м/с - 9 кл.) 

Медсестринство в педіатрії (м/с - 9 кл.) 

Основи охорони праці та охорона праці в 

галузі (м/с - 9кл.) 
 

Державна кваліфікаційна атестація 

(комплексний кваліфікаційний екзамен) 

(м/с - 9 кл.) 
 

Державна кваліфікаційна атестація 

(комплексний кваліфікаційний екзамен)  

(фельдшери - 9 кл.) 

Спеціалісти: 

 Виробнича лікарська практика (стоматологічний, 

ФПІГ – д/з); 

Цивільний захист (фармацевтичний, ФПІГ- залік). 

 Курси за вибором: 

 - фітотерапія при захворюваннях 

внутрішніх органів  (медичний   – залік); 

- основи профілактики тютюнопаління, 

    алкоголізму, токсикоманії та наркоманії 

(медичний, фармацевтичний – залік); 

- фізичне виховання та здоров’я (медичний –  

     залік);    

- техніка хірургічних маніпуляцій та невідкладних 

оперативних втручань (медичний - залік); 

- основи психоаналізу (медичний, 

стоматологічний - залік); 

- клініко-лабораторне дослідження внутрішніх  

    органів (медичний - залік); 

- іноземна мова за проф. спрям. (медичний 

– залік); 

- програма підготовки офіцерів запасу 

(медичний - залік), 

- польська мова (медичний, 

фармацевтичний – залік); 

- планування сім'ї (медичний –залік); 

- безплідний шлюб, допоміжні репродуктивні 

технології (медичний – залік); 

- економіка охорони здоров'я (медичний – 

залік); 

- ендоскопічні методи в акушерстві та 

гінекології (медичний – залік); 

- основи сексології та сексопатології 

    (стоматологія - залік); 



-  нові підходи та методи препарування  

коронок зубів під ортопедичні конструкції 

     (стоматологія – залік); 

- ендодонтія (стоматологія - залік); 

- актуальні питання фізіотерапії, 

курортології та реабілітації 

(стоматологічний – залік); 

-  клінічна фармакологія (фармацевтичний 

– залік); 

- тренінг спілкування (фармацевтичний – 

залік). 

 Молодші спеціалісти: 

 Медсестринство в онкології (м/с - 9кл.-  

       д/залік);  

 Медсестринство в сімейній медицині (м/с - 

9кл.- д/залік);  

Медсестринство в геронтології, геріатрії та 

паліативній медицині (м/с - 9 кл. - д/з); 

Військово-медична підготовка та МНС (м/с - 

9кл. - д/залік);     

 Громадське здоров’я та громадське 

медсестринство (м/с - 9кл.- д/залік); 

Медсестриська етика та деонтологія (м/с - 9кл.- 

д/залік); 

 Медична та соціальна реабілітація (м/с -  

       9кл.- д/залік);  

Фізичне виховання -(м/с - 9кл.- д/залік);  

 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

(фельдшери – 9кл.-д/залік); 

 Соціальна медицина та ООЗ (фельдшери – 9кл.-

д/залік);  

 Дерматологія та венерологія (фельдшери – 

      9кл. - д/залік); 

 Анестезіологія та реаніматологія (фельдшери 

- 9кл. - д/залік); 

 Медична та соціальна реабілітація (фельдшери  

       - 9кл.- д/залік);  

Сімейна медицина (фельдшер - 9кл.- д/залік);  

 Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї 

(фельдшери - 9кл. - д/залік); 

Військово-медична підготовка та МНС     

(фельдшер - 9кл. - д/залік); 

Невідкладні стани у внутрішній медицині 

(фельдшери – 9кл. – д/з); 

Невідкладні стани в хірургії (фельдшери – 

9кл. – д/з); 

Невідкладні стани в педіатрії (фельдшери –  

      9кл. – д/з); 

Невідкладні стани в акушерстві та гінекології 

    (фельдшери – 9кл. – д/з); 

 

 

                                                                  

 



                                                                 5-й курс 

Практично - орієнтований комплексний 

іспит (стоматологія): 

  Терапевтична стоматологія 

Хірургічна стоматологія 

Ортопедична стоматологія 

Дитяча стоматологія 
  
Практично-орієнтований комплексний 

іспит (фармація): 

 Фармацевтична хімія, фармакогнозія та 

технологія лікарських засобів.  

 Клінічна фармація і управління та 

економіка у фармації.  

 

 

  

 

Охорона праці в галузі (стоматологічний, ФПІГ 

- залік); 

 Виробнича лікарська практика (медичний, 

стоматологічний, ФПІГ – д/залік); 

Цивільний захист (стоматологічний, ФПІГ  

- залік); 

Курси за вибором: 

 - актуальні питання клінічної 

патоморфології (медичний, ФПІГ -залік); 

 - актуальні питання неврології         

(медичний – залік); 

 - судинна хірургія (медичний, ФПІГ – залік); 

 - ендоскопічні технології в акушерстві та 

гінекології  (медичний, ФПІГ – залік); 

- іноземна мова за проф. спрямуванням   

(медичний – залік); 

- актуальні питання гастроентерології   

(медичний, ФПІГ – залік); 

- основи сексології та сексопатології    

(медичний, ФПІГ – залік); 

- основи рефлексотерапії (медичний, ФПІГ – 

залік); 

- актуальні питання пульмонології 

(медичний, ФПІГ – залік); 

- інструментальні методи функціональної 

діагностики (ФПІГ – залік); 

- військова токсикологія та радіологія 

(медичний – залік); 

- розвиток клінічного мислення у внутрішній 

медицині (медичний – залік); 

- невідкладні стани в акушерстві (медичний – 

залік); 

- екстрагенітальна патологія та вагітність 

(медичний – залік); 

- техніка типових оперативних втручань 

(медичний – залік); 

- алгоритми діагностики туберкульозу 

(медичний – залік); 

- фізичне виховання та здоров’я (медичний 

- залік); 

 - основи естетичної реставрація зубів 

(стоматологічний, ФПІГ – залік); 

- імплантація, як сучасний підхід до заміщення 

втрачених зубів (стоматологічний – залік); 

- хірургічна підготовка ротової порожнини  

    перед протезуванням (стоматологічний,  

     ФПІГ – залік); 

- виробництво та застосування косметичних 

       засобів (фармацевтичний – залік); 

- використання лікарських препаратів у клінічній 

практиці (фармацевтичний, ФПІГ – залік); 

- підприємництво у фармації  (фармацевтичний – 

залік). 



6-й курс медичний факультет 

(лікувальна справа, педіатрія) 
 

Практично - орієнтований комплексний          Спеціалісти 

іспит :                                                                    Охорона праці в галузі (медичний, ФПІГ - залік) 

 Внутрішня медицина                                          Курси за вибором (лікувальна справа, педіатрія,  

Педіатрія, дитячі інфекції                                 ФПІГ -  залік):                

Хірургія, дитяча хірургія                                  - ендоскопічні технології акушерстві та         

 Акушерство і гінекологія                                      гінекології; 

Гігієна та екологія людини                               - іноземна мова за професійним спрямуванням;    

Соціальна медицина, організація та                - андрологія; 

економіка  охорони здоров’я                            - пластична та реконструктивна хірургія;                 

                                                                             - екстремальна медицина; 

 - актуальні питання нефрології; 

                                                                              - травматологія; 

 - клінічне мислення в сімейній медицині; 

 - актуальні питання нейрохірургії; 

    - неонатологія; 

  - дитяча кардіологія; 

  - медична реабілітація; 

   - актуальні питання кардіології; 

  - планування сім'ї; 

  - доказова медицина; 

  - актуальні питання імунології та алергології; 

  - паліативна та хоспісна медицина; 

  - актуальні питання гематології та  

     трасфузіології; 

  - медична реабілітація; 

  - польська мова. 
 

 

Підготовче відділення (факультет підготовки іноземних громадян) 
 

Українська (рос.) мова   Українська (рос.) мова  - залік 

Фізика    Математика - д/залік 

Хімія    Фізика - залік 

Біологія    Хімія - залік 

   Біологія - залік 

   Країнознавство – д/залік 

    Основи інформатики і обчислювальна техніка  

- д/залік 

   Креслення - д/залік 

  Фізичне виховання – залік. 

  

Державна атестація - комплексний кваліфікаційний екзамен: (молодші спеціалісти):                                                                 

Сестринська справа - 4 курс (9 кл.);  

Лікувальна справа – 4 курс (9кл.); 
 

Стоматологія ортопедична - 2 курс (11кл.), 3 курс (9кл.);                                                                                  

Фармація - 3 курс (9кл.).  
       

5. Провести ліцензійні інтегровані іспити згідно Графіка проведення ДУ «Центру 

тестування МОЗ України»: 

            «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» - 26.06.2018 року;   

« Крок 1. Фармація» - 22.06.2018 року;   

            «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» (медичний) - 25.05.2018 року; 

            «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» (ФПІГ) – 22.05.2018року; 



            «Крок 2. Стоматологія» - 31.05.2018 року; 

           «Крок 2. Фармація» - 31.05.2018 року. 

           «Крок М. Сестринська справа» - 12.06.2018 року; 

           «Крок М. Лікувальна справа» - 05.06.2018 року. 
 

6. Затвердити списки екзаменаторів для проведення весняної екзаменаційної сесії 

2017-2018 навчального року (додаток 1). 
 

7. Завідувачам кафедр університету, в останній день занять, подати у деканати 

факультетів, адміністрацію медичного коледжу відомості про студентів, які не виконали 

навчальний план семестру. 
 

8. Навчальному відділу університету за місяць до початку весняної екзаменаційної 

сесії скласти і вивісити на дошку оголошень, затверджений ректором університету, 

Розклад іспитів. 
 

9. Завідувачам кафедр, дисципліни яких виносяться на сесію, організувати 

передекзаменаційні консультації, підготувати навчальні кімнати і створити всі необхідні 

умови для підготовки студентів до іспитів.  
 

10. Деканатам факультетів та директору медичного коледжу підготувати всю необхідну 

документацію для проведення підсумкових модульних контролів та іспитів. 
 

11. Професорсько-викладацькому складу, який прийматиме іспити у вихідні та святкові 

дні, рішенням завідувачів кафедр надати вихідний день у зручний для них час, згідно 

чинного законодавства. 
 

12. Начальнику навчального відділу Іванціву М.О. довести даний наказ до відома 

деканів факультетів та директора медичного коледжу університету. 
 

13. Деканам факультетів: медичного - професору Яцишину Р.І., стоматологічного – 

доценту Бугерчуку О.В., фармацевтичного – професору Мойсеєнку М.І., підготовки 

іноземних громадян – доценту Соломчаку Д.Б.,  директору медичного коледжу доценту 

Боцюрку Ю.В. довести даний наказ до відома кафедр та студентів. 
 

14. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора професора 

Ерстенюк Г.М. 

 
                       Ректор                                        М.М. Рожко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО: 
 

Перший проректор                                                                   Г.М. Ерстенюк  
 

Юридичний відділ                                                                     
 

Головний бухгалтер                                                                  К.М. Мацькевич 
 

Начальник планово-фінансового відділу                                Л.А.Тимощук 
 

Начальник відділу ECTS та  

моніторингу якості освіти                                                         В.В. Капечук 

 

Начальник навчального відділу                                               М.О. Іванців 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу № 424-д від  02.04.2018р. 

 

Склад  

екзаменаційних комісій для проведення іспитів з дисциплін: 
 

Магістри, спеціалісти 

2-й курс 

Біоорганічна та біологічна  

хімія 

 

професор Ерстенюк Г.М., завідувач кафедри 

доцент Максимчук Т.П. 

доцент Сенчій В.М. 
 

Фармацевтична ботаніка 

 

 

Українська (російська) мова 

 

професор Грицик А.Р., завідувач кафедри 

доцент Недоступ Г.Т. 

 

професор Луцак С.М., завідувач кафедри 

доцент Іванишин Г.Я. 

ст. викл. Дикан  О.В. 
  

3-ій курс 

Фармакогнозія 

 

професор Грицик А.Р., завідувач кафедри 

доцент Водославський В.М. 
 

  

Медичний коледж 
1-й курс 

 

Хімія  

(фельдшери - 9кл.) 

 

професор Ерстенюк А.М., завідувач кафедри 

доцент Сиротинська І. Д. 

викл. Селепій А.О. 
 

Українська мова  за 

професійним спрямуванням  

(зубні техніки - 11кл.) 

 

професор Луцак С.М., завідувач кафедри 

доцент Мельничук О.М. 

викл. Сеньків Р.С. 
 

Основи охорони праці та 

охорона праці в галузі  

(зубні техніки -11кл.) 

 

професор Мізюк М.І., завідувач кафедри 

доцент Дерпак В.В. 

доцент Малишевська О.С. 

викл. Іванців М.Я. 
 

Хімія  

(фармація - 9кл.) 

 

доцент Стецьків А.О., завідувач кафедри 

асистент Кукурудз С.М. 

асистент П’яста Г.Г. 
                                                                   

2-й  курс 

Анатомія людини 

Фізіологія  

(медсестри - 9 кл.) 

 

професор Попадинець О.Г., завідувач кафедри 

професор Воронич-Семченко Н.М.,завідувач кафедри 

доцент Дутчак У.М. 

доцент Саган О.В. 

доцент Лучко І.М. 

доцент Тучак О.І. 
 

Основи медсестринства  

(медсестри - 9 кл.) 

 

професор Вакалюк І.П., завідувач кафедри 

доцент Боцюрко Ю.В. 

доцент Звонар П.П. 

доцент Гайналь Н.П. 

асистент Готюр О.І. 



асистент Гвоздецька Г.С. 
 

Анатомія людини  

(фельдшери – 9 кл.) 

професор Попадинець О.Г. , завідувач кафедри 

доцент Дутчак У.М. 

доцент Міськів В.А. 

 

Догляд за хворими та медична 

маніпуляцій на техніка  

(фельдшери – 9кл.) 

 

професор Вакалюк І.П., завідувач кафедри 

доцент Боцюрко Ю.В. 

доцент Звонар П.П. 

доцент Гайналь Н.П. 

асистент Дутчак Р.С. 

викладач Іванів Н.Я. 

викладач Чернюк Г.Д. 
 

 Основи охорони праці та 

 охорона  праці в галузі  

 (зубні техніки – 9 кл.); 

 

професор Мізюк М.І., завідувач кафедри 

доцент Дерпак В.В. 

доцент Малишевська О.С. 

викл. Іванців М.Я. 

 

Техніка виготовлення 

бюгельних протезів  

(зубні техніки-11кл.) 

професор Ожоган З.Р., завідувач кафедри 

доцент Шутак О.В. 

доцент  Кирилюк М.І. 

доцент Костишин Л.Б. 

доцент Сухоребський Ю.І. 

 

Органічна хімія  

(фармація – 9 кл.);   

 

доцент Стецьків А.О., завідувач кафедри 

асистент Мандзюк Л.З. 

асистент Кукурудз С.М. 

 

1Технологія ліків  

(фармація – 9 кл.).  

 

професор Семенів Д.В., завідувач кафедри 

доцент Грицик Л.М. 

доцент Федоровська М.І. 

викладач Гаврищук Л.М. 

 
 

3-ій курс   

Українська мова (за 

професійним спрямуванням)  

(м/с, фельдшери - 9кл.) 

 

професор Луцак С.М.., завідувач кафедри 

доцент Кобзей Н.В. 

доцент Сілевич Л.І. 

викл. Сеньків Р.С. 

викл. Петрів Ю.М. 

викл. Вакалюк І. В. 

 

Інфектологія  

(фельдшери - 9кл.) 

 

 

 

Акушерство                                                              

(фельдшери - 9кл.) 

 

 

професор Пришляк О.Я., завідувач кафедри 

доцент Грижак І.Г. 

доцент Бойчук О.П. 

доцент Пюрик В.Ф. 

 

професор Геник Н.І., завідувач кафедри 

асистент Басюга І.С. 

асистент Бендас М.П. 

асистент Дрогомирецька Н.В. 
 



Неврологія, психіатрія та 

наркологія (фельдшери - 9кл.) 

 

професор Винник М.І., завідувач кафедри 

професор Герасимчук Р.Д. 

доцент Тодорів І.В. 

доцент Михалойко О.Я. 

 

Техніка виготовлення 

бюгельних протезів  

(зубні техніки-11кл.) 

 

 

 

Фармацевтична хімія  

(фармація – 9 кл.); 

 

Організація та економка 

фармації (фармація – 9 кл.); 

 

 

 

професор Ожоган З.Р, завідувач кафедри 

доцент Шутак О.В. 

доцент Кирилюк М.І. 

доцент Костишин Л.Б. 

доцент Сухоребський Ю.І. 

 

професор Грицик А.Р., завідувач кафедри 

доцент Сікорин У.Б. 

 

професор Семенів Д.В., завідувач кафедри 

доцент Федяк І.О. 

к.екон.н. Феденько С.М. 

 

4-ий курс  

Медсестринство в внутрішній 

медицині 

(медсестри - 9 кл.) 

 

професор Вакалюк І.П., завідувач кафедри 

доцент Боцюрко Ю.В. 

доцент Звонар П.П. 

доцент Гайналь Н.П. 

асистент Кузьмінська Х.В. 

асистент Іванів Н.Я. 
 

Медсестрниство в хірургії 

(медсестри - 9кл.) 

 

професор Василюк  С.М., завідувач кафедри 

професор Пиптюк О.В., завідувач кафедри  

доцент Гудивок В.І. 

в.о. доцента Осадець В.С. 

в.о. доцента Дмитрук О.М. 

доцент Павляк А.Я. 

доцент Мельник І.В. 
 

Медсестринство в педіатрії  

(медсестри - 9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

Основи охорони праці та 

охорона праці в галузі 

(медсестри - 9 кл.) 

 

 

професор Фофанов О.Д., завідувач кафедри 

професор Юрцева А.П.,  

доцент Павликівська Б.М. 

доцент Лотовська Т.В. 

доцент Мотрюк В.Б. 

доцент Ган Р.З. 

доцент Недоступ І.С. 
 

 

 

професор Мізюк М.І., завідувач кафедри 

доцент Дерпак В.В. 

доцент Малишевська О.С. 

викл. Іванців М.Я.  
 

 

Навчальний відділ університету 


