
 

31.05.2022 року відбулося засідання Вченої ради Івано-Франківського 

національного медичного університету, де розглянули наступні питання:  

1. Про присвоєння Вчених звань: 

1.1 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі фармакології та 

внутрішньої медицини №3 імені професора М.М.Бережницького Василечко 

Мар’яні Михайлівні. 

     Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

1.2 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі хірургічної стоматології 

Гайошко Олені Богданівні.  
     Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

1.3  Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі хімії, фармацевтичного 

аналізу та післядипломної освіти Деркач Галині Олегівні. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

1.4  Присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі мовознавства Ільків Анні 

Володимирівні. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

1.5  Присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі терапії та сімейної 

медицини післядипломної освіти Кошель Іванні Василівні. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 74 

голосів, «Проти» - 1 голос, «Утримались» - 1 голос; 

1.6  Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі акушерства та гінекології 

післядипломної освіти Купчак Ірині Маноліївні. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

1.7  Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі дитячої стоматології 

Лісеькій Ірині Сергіївні. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

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

епідеміології Маринчак Олександрі Василівні. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

1.9  Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі внутрішньої медицини №1, 

клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М. Нейка Михалойко 

Ірині Степанівні. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

1.10  Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі загальної хірургії 

Оринчаку Віктору Андрійовичу. 



Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

1.11  Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі фізіології Побігун Надії 

Григорівні. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

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

ембріології Поливкан Мар’яні Іванівні. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

1.13 Присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі хірургічної 

стоматології Проць Галині Богданівні. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

1.14  Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі соціальної медицини та 

громадського здоров’я Савчук Лілії Мар’янівні. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

1.15 Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі соціальної медицини та 

громадського здоров’я Савчуку Руслану Миколайовичу. 

Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає. 

Доповідач  учений секретар, доцент Роман ГАН. 

 

2. Про обрання на вакантні посади: 

2.1 Обрання на вакантну посаду завідувача кафедри дерматології та венерології 

Александрука Олександра Дмитровича. 

     Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

2.2 Обрання на вакантну посаду професора кафедри акушерства і гінекології ПО 

Бойчук Олександру Григорівну. 

     Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

2.3  Обрання на вакантну посаду завідувача кафедри патофізіології Зайця 

Любомира Мирославовича. 

     Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

2.4 Обрання на вакантну посаду професора кафедри медичної біології і медичної 

генетики Козового Руслана Васильовича. 

     Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

2.5 Обрання на вакантну посаду професора кафедри акушерства і гінекології 

імені професора І.Д. Ланового Остафійчук Світлану Олександрівну. 

     Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 



2.6 Обрання на вакантну посаду завідувача кафедри хірургічної стоматології 

Пюрика Василя Петровича. 

     Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

2.7 Обрання на вакантну посаду професора кафедри хірургії стоматологічного 

факультету Сабадоша Ростислава Васильовича. 

     Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає; 

2.8 Обрання на вакантну посаду професора кафедри хірургії №1 та дитячої 

хірургії Фофанова Олександра Дмитровича. 

     Рішення ухвалено одноголосно шляхом таємного голосування: «За» - 76 

голосів, «Проти» - немає. 

Доповідач  учений секретар, доцент Роман ГАН. 

 

Лічильна комісія: Голова комісії –    професор Олег ТКАЧУК; 

                                  Члени комісії:       професор Дмитро СОЛОМЧАК; 

                                                                 Вероніка ТЕРЕШКУН. 

 

 

3. Про функціонування системи управління якістю освіти в 

Університеті. 

Доповідач начальник відділу ЄКТС 

 та моніторингу якості освіти,  

доцент Василь КАПЕЧУК 

 

4. Про затвердження оновлених освітніх програм, освітньо-наукових 

програм та робочих навчальних планів  на 2022-2023 навчальний рік. 

Доповідач керівник навчального відділу 

Володимир ГОЛУБ 

 

 

5. Різне: 

5.1  про Правила прийому на навчання до фахового медичного коледжу 

Івано-Франківського національного медичного університету в 2022 

році. 

Доповідач – відповідальний секретар приймальної 

комісії, доцент Ігор САРАПУК 

      5.2 рекомендації до друку: 

− навчально-методичного посібника «Фізична терапія, ерготерапія 

та реабілітація основних захворювань дитячого віку». Автори: 

Синоверська О.Б., Цимбаліста О.Л., Березна Т.Г., Бобрикович О.С., 

Вовк З.В., Семкович Я.В., Сем’янчук В.Б., Фоменко Н.М., Фофанов 

В.О., Аравіцька М.Г., Войчишин Л.І.; 



− навчально-методичного посібника «М’язи. Будова та функція». 

Автор Кавин В.О.; 

− навчального посібника «Нейростоматологія» для студентів 

стоматологічного факультету. Автори: Гриб В.А., Геник С.І., 

Герасимчук В.Р., Луценко Г.В., Дорошенко О.О., Купновицька-

Сабодаш М.Ю., Ліскевич І.І., Максимчук Л.Т., Михалойко О.Я.; 

− навчального посібника «Практична інфектологія». Автори: Дикий 

Б.М., Пришляк О.Я., Грижак І.Г., Кондрин О.Є., Кобрин Т.З., Бойчук 

О.П., Маринчак О.В., Стовбан М.П.; 

− монографії «Сучасні методи хірургічної підготовки до 

ортопедичного лікування хворих на генералізований пародонтит». 

Автори: Рожко М.М., Проць Г.Б., Пюрик В.П.; 

− монографії «Удосконалення методик підвищення ефективності 

умов загоювання ран при видаленні зубів». Автори: Рожко М.М., 

Косенко С.В., Гайошко О.Б.; 

− колективної монографії «Українознавство в персоналіях – у 

системі вищої медичної освіти». Керівник авторського колективу 

д.філолог.н., професор, заслжений діяч науки і техніки Качкан В.А.; 

− навчального посібника-хрестоматії для студентів медуніверситету 

та медколеджу «Вольтова дуга літературної критики». Автор: 

д.філолог.н., професор, заслжений діяч науки і техніки Качкан В.А. 

5.3 про відрахування з аспірантури заочної форми навчання за ОНП 

«Медицина» аспіранта кафедри соціальної медицини та громадського 

здоров’я Хобзея Богдана Павловича за власним бажанням; 

5.4  про уточнення назви теми дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії асистента кафедри дитячих хвороб післядипломної 

освіти Фофанова Вячеслава Олександровича на «Лікування та 

профілактика ускладнень реконструктивно-відновних операцій при 

вродженій колоректальній патології у дітей» замість «Профілактика та 

лікування ускладнень реконструктивно-відновних операцій при вродженій 

та набутій хірургічній патології травного тракту у дітей». 

5.5  про затвердження: 

− результатів неформального навчання в НТЦ «Іноземні мови для 

професійного спілкування» (список додається); 

− списку слухачів тренінгового центру для викладачів; 

− навчальних програм тематичного навчання (семінари, фахові школи, 

майстер-класи) за спеціальністю акушерство і гінекологія та 

стоматологія; 

− оновлених освітніх програм профільної середньої освіти для 

підготовки фахових молодших бакалаврів на основі базової загальної 

середньої освіти: 

спеціальності 221 Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична»; 

спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа»; 

спеціальності 226 Фармація, промислова фармація ОПП «Фармація». 

5.6  про створення ради при ІФНМУ для проведення захисту дисертації на 

здобуття ступеня доктора філософії: 



− здобувача кафедри загальної хірургії Нестеренко Ірини Романівни 
тема дисертації «Особливості виявлення, діагностики та лікування 

синдрому «лускунчика»; 

− аспіранта кафедри хірургії післядипломної освіти Парахоняка 

Ростислава Любомировича тема дисертації  «Застосування аргону для 

пневмоперитонеуму при лапароскопічних операціях». 

Доповідач – учений секретар, доцент Роман ГАН 
 

З підведенням підсумків у заключному слові виступила перша проректорка, 

професор Ганна ЕРСТЕНЮК: 

1. завідувачам кафедр звернути увагу на заповнення навчально-методичної 

документації; 

2. про організацію проведення атестації випускників Університету з 

використанням дистанційних технології; 

3. здача звітів завідувачів кафедр буде проводитись в online  режимі, згідно 

графіку навчального відділу. 

 

З підведенням підсумків у заключному слові виступив Ректор, заслужений діяч 

науки і техніки України, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н. професор 

Микола РОЖКО. 

 


