
 

17.06.2022 року відбулося засідання Вченої ради Івано-Франківського 

національного медичного університету, де розглянули наступні питання:  

1 Про результати роботи комісії з розподілу випускників бюджетної форми 

навчання. 

Доповідач декан медичного факультету, 

професор Роман ЯЦИШИН. 

 

2 Підсумки Державної атестації випускників 2022 року. Звіт Голови ЕК 

стоматологічного факультету.                                      

                                                                              Доповідач д.мед.н., професор 

Галина ПРОЦЬ. 

 

3 Про присвоєння Вчених звань: 

3.1 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі інфекційних хвороб та 

епідеміології Васкул Надії Василівні 

 Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 71 голосів, 

«Проти» - немає; 

3.2  Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі акушерства і гінекології  

післядипломної освіти Гаврилюк Галині Мирославівні. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 71 голосів, 

«Проти» - немає; 

3.3  Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі акушерства і гінекології  

післядипломної освіти  Дзьомбаку Володимиру Богдановичу. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 71 голосів, 

«Проти» - немає;  

3.4 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі стоматології післядипломної 

освіти Кінашу Ігорю Омеляновичу. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 71 голосів, 

«Проти» - немає;  

3.5  Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі гістології, цитології та 

ембріології Ковальчук Наталії ЄвгеніЇвні. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 71 голосів, 

«Проти» - немає; 

3.6  Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі урології Тріщу Володимиру 

Івановичу. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 71 голосів, 

«Проти» - немає; 

3.7  Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі фтизіатрії і пульмонології з 

курсом професійних хвороб Швецю Костянтину Вікторовичу. 

     Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 71 голосів, 

«Проти» - немає. 

Доповідач  учений секретар, доцент Роман ГАН. 
 

 



Лічильна комісія: Голова комісії –    професор Зоряна КОЧЕРГА; 

                                  Члени комісії:       доцент Ігор ВАНДЖУРА; 

                                                                 Аміна Хойна. 

 

 

4. Різне: 

4.1  рекомендації до друку: 

− журналу «ТЕРАПЕВТИКА ІМЕНІ ПРОФЕСОРА М.М. БЕРЕЖНИЦЬКОГО» 

№2 2022р.  Засновники: Івано-Франківський національний медичний 

університет, ТОВ «Видавничий дім «МЕДКНИГА». Головний редактор –

завідувачка кафедри ендокринології, д.мед.н., професор Скрипник Надія 

Василівна. 

4.2 про відкриття циклу спеціалізації «Психотерапія» на базі навчально-

наукового інституту післядипломної освіти ІФНМУ. 

4.3  затвердження теми НДР з ініціативно-пошукової тематики Університету: 

− кафедр офтальмології; анатомії людини; фармакології та внутрішньої медицини 

№3 ім. М.М.Бережницького. Тема «Структурно-функціональні аспекти 

патогенезу, діагностики та лікування гострих оптичних нейропатій». Наукові 

керівники – д.мед.н., доцент Наталія Мойсеєнко, д.мед.н., професор Оксана 

Жураківська, д.мед.н., професор Наталія Вірстюк. Відповідальний виконавець – 

к.мед.н., доцент Василь Капечук. Термін виконання – 2022-2027 роки. 

4.4  прикріплення до кафедри Університету здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії поза аспірантурою, затвердження теми дисертації, 

призначення наукового керівника: 

− Леськів Галина Миронівна – асистент кафедри фармакології та внутрішньої 

медицини №3 ім. М.М.Бережницького. Тема дисертації «Запально-дегенеративні 

та регенеративні процеси у патогенезі вторинних пошкоджень при травматично-

оптичній нейропатії та їх корекція за допомогою кортикостероїдів. 

Експериментальне дослідження». Науковий керівник – завідувачка кафедри 

офтальмології, д.мед.н., доцент Наталія Мойсеєнко. Термін виконання – 2022-

2027 роки. 

4.5 про обрання дійсним членом АН ВО України завідувача кафедри 

фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії, д.фарм.н., 

професора Андрія ГРИЦИКА; 

4.6  про рекомендації студентів випускників ІФНМУ 2022 навчального року 

до наукової роботи. 

Доповідач  учений секретар, доцент Роман ГАН. 
 

 
 

 
 


