
УКРАЇНА
М ІН ІСТЕРСТВО  ОХОРОНИ ЗД О РО В’Я УКРАЇНИ  

ІВАН О -Ф РАН КІВСЬКИ Й  Н АЦ ІО НАЛЬН И Й  М ЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

23.03.2021 р. м. Івано-Ф ранківськ №  390-д

Про організацію підсумкового 
контролю знань у весняному семестрі 
2020-2021 навчального року та 
зміни до графіку освітнього процесу

Відповідно до закону України «Про вищу освіту», графіку проведення 
єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня 
вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів 
для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та 
молодший спеціаліст знань «22 Охорона здоров’я» у 2021 році , робочими 
навчальними планами на 2020-2021 навчальний рік, графіків освітнього 
процесу та наказом ректора університету № 810-д від 28.08.2020 р. «Про 
організацію освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік»

Н А К А З У Ю :

1. Освітній процес на всіх курсах (спеціальностях) факультетів та 
фахового медичного коледжу закінчити в терміни:

М агістри, спеціалісти, бакалаври

Курси М едичний
факультет

Стоматологічний
факультет

Ф армацевтичний
факультет

1 02.07.21р. 02.07.21р. 02.07.21р.
2

2 (скор. терм.)
18.06.21р.
02.07.21р. 

18.06.21р.- бакалаври

18.06.21р.
02.07.21р.

18.06.21р.
02.07.21р.

3
3 (скор. терм.)

18.06.21р.
18.06.21р.

18.06.21 р.-бакалаври

18.06.21р.
18.06.21р.

18.06.21р.
18.06.21р.

4
4 (скор. терм.)

18.06.21р.
18.06.21р.

18.06.21р.-бакалаври

18.06.21р.
18.06.21р.

18.06.21р.
18.06.21р.

5
5 (скор. терм.)

18.06.21р.
18.06.21р.

16.06.21р.
16.06.21р.

16.06.21р.
16.06.21р.
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6
6 (скор. терм.)

10.06.21 р. - -

Навчання на підготовчому відділенні завершити до 20.08.2021 року.

Фахові молодші бакалаври, молодші спеціалісти

Курси
ОПП
«Сестринська
справа»

ОПП
«Лікувальна
справа»

ОПП
«Стоматологія
ортопедична»

ОПП
«Фармація»

1 18.06.21 р. - 18.06.21 р. (9кл.) 18.06.21 р.

2
18.06.21 р. 02.07.21 р. 25.06.21 р. (9кл.)

25.06.21 р. (1 Ікл.)
02.07.21р.

3 18.06.21 р. 25.06.21 р. 25.06.21 р. (9кл.) 25.06.21 р.
4 25.06.21 р. 18.06.21р.

2. Екзаменаційну сесію для студентів провести:
Магістри:
З курс:
Блок 11 (стоматологічний факультет): з 02.04-13.04.2021р.
Інтегрований курс з фундаментальних біомедичних дисциплін (стоматологія, 
ФПІГ);
Інтегрований курс з фундаментальних дисциплін (стоматологія, ФПІГ);

Блок 13 (медичний факультет): з 10.06-23.06.2021р. вітчизняні студенти;
з 17.06-30.06.2021р. іноземні студенти; 

Інтегрований курс з фундаментальних дисциплін (медицина, педіатрія, 
ФПІГ);
Інтегрований курс з біомедичних дисциплін (медицина, педіатрія, ФПІГ);

Блок 13 (фармацевтичний факультет): з 7.06-16.06.2021р.
Інтегрований курс з фундаментальних дисциплін (фармація, ФПІГ); 
Інтегрований курс з хіміко-біологічний дисциплін (фармація, ФПІГ);

5 курс:
Блок 24 (стоматологічний факультет): з 21.05-02.06.2021 p.:
Новітні технології у стоматологічній практиці (стоматологія, ФПІГ);
Сучасні методики профілактики та лікування стоматологічних захворювань 
(стоматологія, ФПІГ);

Виробнича фармацевтична практика (фармація) з 24.05-03.06.2021р.
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М олодш і спеціалісти:
на 2-ому курсі:
- ОПП «Лікувальна справа» - з 07.06 по 18.06.21 p.,
- ОПП «Сестринська справа» - з 07.06 по 18.06.21 p.,
- ОПП «Стоматологія ортопедична» (9 кл.) - з 07.06 по 11.06.21 p.,
- 01111 «Стоматологія ортопедична» (11 кл.)- з 17.05 по 21.05.21 p.,
- ОПП « Ф а р м а ц ія » -з  07.06 по 18.06.21 p.,

на 3-ому курсі:
- ОПП «Лікувальна справа» - з 12.04 по 23.04.21 p.,
- ОПП «Стоматологія ортопедична» (9кл.) - 17.05 по 21.05.21 p.,
- ОПП «Ф армація» - з 17.05 по 21.05.21 p.,

на 4-ому курсі:
- ОПП «м/с Сестринська справа» - з 26.04 по 08.05.21 р.

3. На семестровий контроль винести такі дисципліни:
Іспити Заліки

1 курс
М агістри:
Фізичне виховання (медицина, 
стоматологія, фармація, ФПІГ, 
педіатрія - залік);
БЖД, основи біоетики та біобезпеки 
(стоматологія, фармація, ФПІГ, 
педіатрія - залік);
Блоки вибіркових дисциплін:
Блок 1:
Історія медицини (стоматологія, 
ФПІГ- залік);
Історія розвитку медичних знань 
стоматологія, ФПІГ- залік);
Блок 2:
Історія сучасного світу 
(фармація - залік)

Логіка (фармація - залік) 
М едичне краєзнавство 
(фармація, ФПІГ- залік);
Блок 3:
Валеологія (фармація -  залік); 
Прикладна генетика (фармація -  
залік);
Біоактивність неорганічних 
сполук (ФПІГ фармація -  залік)
Блок 4:

З



Основи психології (медицина - залік); 
Психологія спілкування 
(медицина - залік);
Арт-терапія (медицина - залік); 
Сучасні проблеми молекулярної 
біології (медицина - залік);
Іноземна мова (українська , 
англійська, російська) (ФПІГ 
медицина - залік);
Європейський стандарт 
комп’ютерної грамотності 
(фармація -  залік);
Робота з інформаційними 
джерелами (фармація , Ф П ІГ - 
залік);
Блок 5:
Іноземна мова (українська , 
англійська, російська) (ФПІГ 
стоматологія - залік); 
Краєзнавство (стоматологія - 
залік);
Соціологія та медична соціологія 
(стоматологія - залік); 
Європейський стандарт 
комп’ютерної грамотності 
(стоматологія -  залік);
Сучасні проблеми молекулярної 
біології (стоматологія - залік); 
Психологія спілкування 
(стоматологія - залік);
Блок 6 :
БЖД, основи біоетики та біобезпеки 
(медицина - залік);
М едико-соціальні проблеми сучасної 
біоетики (медицина - залік);
Курси за вибором:
Культурологія (педіатрія -  залік)

2 курс
Фаховий медичний коледж: М агістри:
ЗНО (9 кл.) :
Українська мова - м/с, 
фельдшери, зубні техніки, 
фармацевти 
М атематика - м/с, 
фельдшери, зубні техніки, 
фармацевти

Основи біоетики та біобезпеки 
(фармація за скороченим терміном 
навчання, стоматологія за скороченим 
терміном навчання- залік);
Вступ у фармацію (фармація за 
скороченим терміном навчання - 
залік);
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Історія України - м/с, 
фельдшери, зубні техніки, 
фармацевти

Фізичне виховання (медицина, 
фармація, ФПІГ - залік)

Біологія - м/с, фельдшери, зубні 
техніки;

Блоки вибіркових дисциплін:

Хімія - фармацевти Блок 3:
Ефективні та безпечні методи хімічних 
досліджень (фармація -  залік);

Іспити:

Основи медсестринства (м/с);

Історія України (м/с. фельдшери, 
зубні техніки, фармацевти);

Анатомія людини. Фізіологія (м/с, 
фельдшери);

Догляд за хворими та медична 
маніпуляційна техніка 
(фельдшери);

Неорганічна хімія (фармацевти);

Органічна хімія (фармацевти);

Технологія ліків (фармацевти);

Техніка виготовлення бюгельних 
протезів (зубні техніки - 1 Ікл.);

Блок 6:
Психологія спілкування (фармація -  
залік);
Професійна культура фармацевта 
(фармація -  залік);
Латинська та грецька мови у 
фармацевтичній термінології 
(фармація, Ф П ІГ - залік)
Блок 7:
Теоретичні основи розробки складу та 
технології виготовлення косметичних 
засобів (фармація - залік);
Теоретичні основи технології 
лікарських форм (фармація - залік) 
Інтродукція, біологія та культивування 
лікарських рослин (ФПІГ фармація -  
залік)
Блок 10:
Інш омовна фахова комунікація 
(стоматологія - залік);
Косметологія (стоматологія - залік); 
Основні технології виготовлення 
зубних протезів (стоматологія - залік);

Державна кваліфікаційна атестація 
- (зубні техніки -1 Ікл.)

Блок 11:
Валеологія (медицина - залік) 
Англійська мова за проф. 
спрямуванням (медицина - залік) 
Загальновійськова підготовка 
(медицина - залік)
М олодші спеціалісти:
Медична біологія (м/с, фельдшери -  
■д/залік);
Медична хімія (м/с - д/залік , фельдшери 
- 2 д/заліки);
Мікробіологія (м/с - д/залік);
Основи екології та профілактичної 
медицини -(фельдшери - д/залік);
Основи екології (Екологія) (зубні техніки
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-  9 кл.- д/залік);
Безпека життєдіяльності (зубні 
техніки - 9кл. - д/залік);
Патоморфологія та патофізіологія 
(фельдшери -д/залік);
Культорологія (фармацевти -д / 
залік);
Фармакологія та медична 
рецептура (фельдшери - д/залік);
Соціологія (зубні техніки - 11 кл.- д/залік, 
фармацевти -д / залік);
Анатомія та фізіологія з елементами 
біомеханіки жувального апарату 
людини (зубні техніки - 9кл.- д/залік);
Стоматологічна допомога населенню та 
профілактична медицина (зубні 
техніки -  11 кл. - д/залік);
Технологія виготовлення щелепно- 
лицевих конструкцій (зубні техніки -  
11 кл.-д/залік);
Сучасні технології виготовлення зубних 
протезів (зубні техніки -  11 кл.-д/залік);
Військово-медична підготовка та МНС 
(зубні техніки -  11 кл.- д/залік);
Основи мікробіології (фармацевти - 
д/залік);
Виробнича практика (зубні техніки 9 кл., 
фельдшери, фармацевти - д/залік);
Переддипломна практика (зубні техніки 
11 кл. -д/залік);

3 курс
М агістри: М агістри:
Блок вибіркових дисциплін:
Блок 11:
Інтегрований курс з 
фундаментальних біомедичних 
дисциплін (стоматологія, ФПІГ); 
Інтегрований курс з 
фундаментальних дисциплін 
(стоматологія, ФПІГ);

Блок 13:
Інтегрований курс з 
фундаментальних дисциплін 
(медицина, педіатрія, ФПІГ);

Охорона праці та охорона праці в 
галузі (фармація, ФПІГ -  залік);
Блоки вибіркових дисциплін:
Блок 16:
Загальна тактика (медицина-залік); 
Англійська мова за професійним 
спрямуванням ( медицина-залік); 
Клініко-лабораторне дослідження 
внутріш ніх органів (медицина -  залік); 
Н утрієнтна медицина (медицина- 
залік);
Ф ітотерапія при захворюваннях 
внутрішніх органів (медицина- залік);
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Інтегрований курс з біомедичних 
дисциплін (медицина, педіатрія, 
ФПІГ);

Блок 13:
Інтегрований курс з 
фундаментальних дисциплін 
(фармація, ФПІГ);
Інтегрований курс з хіміко- 
біологічний дисциплін 
(фармація);

Хірургічна техніка (медицина -  залік); 
Побічна дія ліків (медицина- залік);

Німецька мова за професійним 
спрямуванням (медицина- залік); 
Основи соціальної психології 
(медицина- з а л ік ) ;
Основи клінічного мислення 
(медицина- залік)

Фаховий медичний коледж: Курси за вибором:
Іспити: Загальна тактика (педіатрія - залік);
Українська мова (за професійним 
спрямуванням) (фельдшери, зубні 
техніки - 9кл.);

Англійська мова за професійним 
спрямуванням (педіатрія - залік);

Клініко-лабораторне дослідження 
внутріш ніх органів (педіатрія -  залік);

Акуш ерство (фельдшери);
Інфектологія (фельдшери);
Неврологія, психіатрія та 
наркологія (фельдш ери );
Техніка виготовлення бюгельних 
протезів (зубні техніки - 9кл.)
Ф армацевтична хімія 
(фармацевти);
Організація та економіка фармації
(фармацевти );
Державна кваліфікаційна атестація 
- (фармацевти, зубні техніки -9кл.)

М олодш і спеціалісти:
Ріст та розвиток людини (м/с - д/залік);
Репродуктивне здоров’я та планування 

сім ’ї (м/с - д/залік);
Історія медицини та медсестринства

(м/с - д/залік);
М едсестринство в гінекології (м/с - 

ц/залік);
М едсестринство в інфектології (м/с- 

д/залік);
Безпека життєдіяльності (м/с - д/залік);
Соціологія (м/с - д/залік);
Стоматологічна допомога населенню та 
профілактична медицина (зубні техніки 
-  9кл.- д/залік);
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Техніка виготовлення щелепно-лицевих 
конструкцій (зубні техніки -  9 кл.- 
д/залік);
Сучасні технології виготовлення зубних 
протезів (зубні техніки -  9 кл.-д/залік);
іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) (зубні техніки -  9 кл.,);
Військово-медична підготовка та МНС 
зубні техніки -  9 кл. - д/залік);

Фармакогнозія (фармація - д/залік);
Основи менеджменту та маркетингу у 
фармації (фармація - д/залік);
Основи медичного та фармацевтичного 
товарознавства (фармація - д/залік).
Виробнича практика (м/с, фельдшери, 
фармацевти - д/залік);
Переддипломна практика (зубні техніки 
9 кл., фармацевти - д/залік).

4-й курс
Бакалаври: М агістри:
Практично-орієнтований іспит 
(фізична терапія, ерготерапія)

Ф аховий медичний коледж: 
Іспити:
М едсестринство в внутрішній 
медицини (м/с)
М едсестринство в хірургії (м/с) 
М едсестринство в педіатрії (м/с) 
Основи охорони праці та охорона 
праці в галузі (м/с)
Державна кваліфікаційна атестація 
(комплексний кваліфікаційний 
екзамен) (м/с фельдшери)

Блоки вибіркових дисциплін:
Блок 19:
М едичний захист військ (медицина - 
залік),
Косметологія ( медицина -залік); 
Безплідний шлюб, допоміжні 
репродуктивні технології (медицина, 
Ф П ІГ - залік);
Планування сім 'ї (медицини, ФПІГ -  
залік);
Ендоскопічні технології в акушерстві 
та гінекології (медицина, ФПІГ - залік) 
Клініко-лабораторне дослідження 
внутрішніх органів (медицина, ФПІГ- 
залік);
Англійська мова за професійним 
спрямуванням (медицина - залік); 
Техніка хірургічних маніпуляцій та 
невідкладних оперативних втручань 
(медицина -  залік);
Фізичне виховання та здоров’я 
(медицина -  залік);
Актуальні питання гастроентерології 
(медицина ,Ф П ІГ - залік);
Ф ітотерапія (медицина -  залік); 
Невідкладні стани в акушерстві
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(медицина , ФПІГ- залік);
Актуальні питання пульм онології, 
ФПІГ (медицина -  залік);
Військова токсикологія і радіологія 
(медицина -  залік);
Техніка типових оперативних втручань 
(медицина -  залік);
Блок 20:
Ділова англійська мова (стоматологія 
-  залік);
Нові можливості реставрації 
зруйнованих коронок зубів 
( стоматологія -  залік);
Нові підходи та методики препарування 
коронок зубів під різні види 
ортопедичних конструкцій 
(стоматологія -  залік);
Основи психоаналізу (стоматологія -  
залік);
Пластична та реконструктивна хірургія 
(стоматологія -  залік);
Основи сексології та сексопатології 
(стоматологія - залік);
Професійна комунікація стоматолога 
(стоматологія - залік);
Курси за вибором:
М едичний захист військ (педіатрія - 
залік),
Косметологія (педіатрія -залік); 
Безплідний шлюб, допоміжні 
репродуктивні технології (педіатрія -  
залік);
Планування сім 'ї (педіатрія -залік); 
Ендоскопічні технології в акушерстві 
та гінекології (педіатрія - залік) 
Клініко-лабораторне дослідження 
внутрішніх органів (педіатрія- залік); 
Техніка хірургічних маніпуляцій та 
невідкладних оперативних втручань 
•(педіатрія -  залік);
Ф ітотерапія (педіатрія -  залік);

М олодш і спеціалісти:
М едсестринство в онкології (м/с - 
д/залік);
М едсестринство в сімейній медицині 
(м/с- д/залік);
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М едсестринство в геронтології, 
геріатрії та паліативній медицині (м/с 
-д/залік);
Громадське здоров’я та громадське 
медсестринство (м/с -д/залік);
М едсестринська етика та деонтологія 
(м/с - д/залік);
М едична та соціальна реабілітація
(м/с - д/залік);
Військово-медична підготовка та 
МНС (м/с , фельдшери- д/залік);
Соціальна медицина та 0 0 3  
(фельдшери-д/залік);
Дерматологія та венерологія 
(фельдшери - д/залік);
Анестезіологія та реаніматологія 
(фельдшери - д/залік);
М едична та соціальна реабілітація 
(фельдшери - д/залік);
Сімейна медицина (фельдшери - 
д/залік);
Репродуктивне здоров’я та 
планування сім ’ї (фельдшери - 
д/залік);
Невідкладні стани у внутрішній 
медицині (фельдшери -  д/залік);
Невідкладні стани в хірургії 
(фельдшери -  д/залік);
Невідкладні стани в педіатрії -  
д/залік);
Невідкладні стани в акушерстві та 
гінекології (фельдшери -  д/залік).
Переддипломна практика (м/с, 
фельдшери- д/залік)

5-й курс
М агістри:

Виробнича фармацевтична 
практика (фармація)
Блок вибіркових дисциплін:
Блок 24:
Новітні технології у 
стоматологічній практиці 
(стоматологічний, ФПІГ);
Сучасні методики профілактики та 
лікування стоматологічних 
захворювань (стоматологія, ФПІГ);

Блоки вибіркових дисциплін:
Блок 20:
Основи сексології та сексопатології 
(медицина, Ф ПІГ - залік); 
Ендоскопічні технології в акушерстві 
та гінекології (медицина, ФПІГ- 
залік)
Хірургічна техніка (медицина -залік); 
Актуальні питання пульмонології 
(медицина -  залік);
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О б’єктивний структурований 
практичний іспит (фармація):

М енеджмент і маркетинг в охороні 
здоров’я (медицина -залік); 
Актуальні питання гастроентерології 
(медицина, Ф ПІГ -  залік);
Актуальні питання кардіології 
(медицина, - залік);
Основи рефлексотерапії (медицина, 
ФПІГ- залік);
Англійська мова (медицина - залік); 
Секційний курс (медицина - залік); 
Фізичне виховання та здоров’я 
(медицина -  залік);
Невідкладні стани в акушерстві 
(медицина, Ф ПІГ - залік); 
Планування сім ’ї (медицина- залік); 
Військова токсикологія і радіологія 
(м едицина- залік);
Техніка типових оперативних 
втручань (медицина -  залік);

фармацевтична хімія, 
фармакогнозія,
технологія лікарських засобів,
клінічна фармація,
управління та економіка у фармації

О б’єктивний структурований 
практичний (клінічний) іспит 
(стоматологія, ФПІГ)

Блок 23:
Імплантація, як сучасний підхід до 
заміщення втрачених зубів 
(стом атологія- залік)
Основи естетичної реставрація зубів 
(стоматологія- залік);
Пластична та реконструктивна 
хірургія (стоматологія -  залік); 
Сучасні технології застосування 
незнімної ортодонтичної техніки 
(стоматологія -  залік);
Хірургічна підготовка порожнини 
рота до протезування (стоматологія 
ФПІГ -  залік);
Сучасні технології суцільнолитого 
протезування (стоматологія Ф П ІГ - 
залік);

6-й курс медичний факультет
Спеціалісти:

Практично - орієнтований Курси за вибором:
комплексний іспит (медицина, 
педіатрія, ФПІГ):
внутрішня медицина, Польська мова (медицина - залік);
педіатрія, 
дитячі інфекції,

Ендоскопічні технології акушерстві та 
гінекології ( медицина, ФПІГ - залік);

гігієна та екологія людини, Андрологія (медицина, Ф П ІГ -залік);
хірургія, Пластична та реконструктивна хірургія
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дитяча хірургія, (медицина- залік);
соціальна медицина, організація та 
економіка охорони здоров’я,

Екстремальна медицина (медицина - 
залік);

акушерство і гінекологія Актуальні питання нефрології 
(медицина, ФПІГ - залік);
Розвиток клінічного мислення у 
внутрішній медицині (медицина, ФПІГ- 
залік);
Невідкладні стани в акушерстві 
(медицина, Ф ПІГ -залік);
Сучасні проблеми судово-медичної 
ідентифікації невідомої особи 
(медицина - залік);
Актуальні питання кардіології 
(медицина, Ф ПІГ - залік);
Актуальні питання дитячої кардіології 
(педіатрія - залік);
Іноземна мова за професійним
спрямуванням
(медицина- залік);
Актуальні питання неонатології 
(педіатрія - залік);
Техніка хірургічних маніпуляцій та 
невідкладних оперативних втручань 
(медицина - залік)
Актуальні питання травматології та 
ортопедії. Невідкладна допомога при 
травмах органів опори та руху, 
(медицина-залік);
Актуальні питання політравми. 
Ортопедія в віковому аспекті 
(медицина-залік);
Фізичне виховання та здоров’я 
(медицина -  залік);
Дерматоонкологія (медицина , Ф П ІГ - 
залік);
Обрані питання з ендокринології у 
жінок репродуктивного віку (медицина 
-  залік);

4. Провести Єдині державні кваліфікаційні іспити згідно Графіка 
проведення ДУ «Центру тестування МОЗ України» на 2021 рік:
ЄДКІ, Етап 1. для спеціальності «Стоматологія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та англійської мови професійного 
спрямування - 13.04.2021 року;
ЄДКІ, Етап 1. для спеціальності «Ф армація»
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Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та англійської мови професійного 
спрямування - 16.06.2021 року;
ЄДКІ, Етап 1. для спеціальності «М едицина», «П едіатрія» (вітчизняні 
студенти)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та англійської мови професійного 
спрямування - 22.06 -  23.06.2021 року.
ЄДКІ, Етап 1. для спеціальності «М едицина» (іноземні студенти)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та англійської мови професійного 
спрямування - 29.06 -  30.06.2021 року.

ЄДКІ, Етап 2. для спеціальності «Стоматологія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» - 02.06.2021 року;

ЄДКІ, Етап 2. для спеціальності «Ф армація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» - 03.06.2021 року;

Крок 2. Загальна лікарська підготовка (вітчизняні студенти)
18.05 -  19.05.2021 року.
Крок 2. Загальна лікарська підготовка (іноземні студенти)
26 .05-27 .05 .2021  року.

Крок М. Сестринська справа 08.06.2021 року.
Крок М. Лікувальна справа 09.06.2021 року.

Терміни проведення ЄДКІ для магістрів, можуть коригуватися згідно 
Постанов Кабінету Міністрів України, наказу МОЗ України відповідно до 
встановлених термінів карантинних обмежень.

5. Затвердити списки екзаменаторів для проведення весняної 
екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року (додаток 1).

6. Завідувачам кафедр університету, в останній день занять, подати у 
деканати факультетів, адміністрацію фахового медичного коледжу відомості 
про студентів, які не виконали навчальний план семестру.

7. Навчальному відділу університету за місяць до початку весняної 
екзаменаційної сесії скласти і вивісити на дошку оголошень, затверджені 
ректором університету, розклади іспитів.

8. Завідувачам кафедр, дисципліни яких виносяться на сесію, 
організувати передекзаменаційні консультації, підготувати навчальні кімнати 
і створити всі необхідні умови для підготовки студентів до іспитів.

9. Деканатам факультетів та директору фахового медичного коледжу 
підготувати всю необхідну документацію для проведення підсумкових 
модульних контролів, диференційованих заліків (заліків) та іспитів.
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10. 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.

11. Змінити графік освітнього процесу у весняному семестрі 2020-2021 
н.р., зокрема:

- перенести терміни проведення екзаменаційної сесії для студентів З 
курсу спеціальності 223 «М едсестринство» ОПП «Лікувальна справа» з 
14.06. -25.06.2021р. на 12.04. -  23.04.2021р.;

- початок практики для студентів 3 курсу спеціальності 223 
«М едсестринство» ОПП «Лікувальна справа» 26.04.2021р. -  термін 9 тижнів;

- перенести терміни проведення екзаменаційної сесії для студентів 2 
курсу спеціальності 226 Фармація. Промислова фармація ОПП «Фармація»
31.05.2021 -11.06.2021р. на 07.06. -  18.06.2021р.;

- початок практики для студентів 2 курсу спеціальності 226 Фармація. 
Промислова фармація ОПП «Ф армація» 22.06.2021 р. -  термін 2 тижні.

- керівнику навчального відділу Голубу В.В. та директору фахового 
медичного коледжу Бульбуку О.І. забезпечити умови для проведення 
екзаменаційної сесії для студентів даних ОПП у терміни визначені даним 
наказом;

- методисту фахового медичного коледжу Ф едорак О.Д. скласти розклад 
екзаменів;

- керівнику відділу практики Витвицькому З.Я. врахувати змінені дати 
початку практик для студентів вищевказаних курсів та забезпечити належні 
умови для їх проходження.

12. Керівнику навчального відділу Голубу В.В. довести даний наказ до 
відома деканів факультетів та директора фахового медичного коледжу 
університету.

13. Деканам факультетів: медичного - професору Яцишину Р.І.,
стоматологічного -  доценту Бугерчуку О.В., фармацевтичного -  доценту 
Федяк І.О., підготовки іноземних громадян -  професору Соломчаку Д.Б., 
директору фахового медичного коледжу доценту Бульбуку О.І. довести 
даний наказ до відома кафедр та студентів.

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



Додаток 1
до наказу № 390- д від 23.03.2021 р.

Склад
екзаменаційних комісій для проведення іспитів з дисциплін 

у фаховому медичному коледжі

2 курс

Анатомія людини 
Фізіологія

ОПП «Сестринська справа» 
ОПП «Лікувальна справа»

професор 1 Іопадинець О.Г., завідувач кафедри,
професор Воронич-Семченко Н.М., завідувач кафедри,
доцент Дутчак У .М.,
доцент Міськів В.А.,
доцент Лучко І.М.,
доцент Гуранич Т.В.

Основи медсестриства
ОПП «Сестринська справа»

Догляд за хворими
ОПП «Лікувальна справа»

професор Вакалюк І.П., 
доцент Боцюрко Ю.В., 
доцент Звонар П.П., 
доцент Гайналь Н.П., 
доцент ГотюрО.І.

професор Вакалюк І.П., 
доцент Боцюрко Ю.В., 
доцент Звонар П.П., 
доцент Гайналь Н.П., 
доцент ГотюрО.І.

Техніка виготовлення 
бюгельних протезів
ОПП «Стоматологія 
ортопедична» (11 клас)

професор Ожоган З.Р., завідувач кафедри, 
доцент Шутак О.В., 
доцент Кирилюк М.І., 
доцент Костишин Л.Б., 
доцент Сухоребський Ю.І.

Органічна хімія
ОПП «Фармація»

професор Стецьків А.О., завідувач кафедри, 
викладач Мандзюк Л.З., 
викладач Кукурудз С.М.

Неорганічна хімія
ОПП «Фармація»

професор Стецьків А.О., завідувач кафедри, 
викладач Мандзюк Л.З., 
викладач Кукурудз С.М.

Технологія ліків
ОПП «Фармація»

Історія України

професор Федоровська М.І., завідувач кафедри,
викладач Костащук Т.З.,
викладач Христук В.Р.
професор Качкан В.А., завідувач кафедри,
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ОПП «Сестринська справа» 
ОПП «Лікувальна справа» 
ОПП «Фармація»
ОПП «Стоматологія 
ортопедична»

Українська мова (за проф. 
спрямуванням)
ОПП «Лікувальна справа» 
ОПП «Стоматологія 
ортопедична»

Інфектологія
ОПП «Лікувальна справа»

доцент Любчик І.Д., 
доцент Гайдукевич О.О.

З курс

професор Луцак С.М. завідувач кафедри, 
викладач Варівончик А.І., 
викладач Сеньків Р.С., 
викладач Бойчук О.В.

професор Пришляк О .Я., завідувач кафедри, 
доцент Грижак І.Г., 
доцент Маринчак О.В., 
доцент Бойчук О.В.

Акушерство професор Геник Н.І.,
ОПП «Лікувальна справа» доцент Басюга І.О.,

викладач Гвоздецька Г.С., 
викладач Куса О.М.

Неврологія, психіатрія 
та наркологія
ОПП «Лікувальна справа»

професор Винник М.І., завідувач кафедри, 
доцент Михалойко О.Я., 
в.о. доцента Поясник І.М.,
в.о. доцента Герасимчук В.Р., 
викладач Краснопольська 1.1.

Техніка виготовлення 
бюгельних протезів
ОПП «Стоматологія 
ортопедична»

професор Ожоган З.Р., завідувач кафедри, 
доцент Шутак О.В., 
доцент Кирилюк М.І., 
доцент Костишин Л.Б., 
доцент Сухоребський Ю.І.

Фармацевтична хімія
ОПП «Фармація»

професор Грицик А.Р., завідувач кафедри, 
доцент Водославський В.М., 
доцент Струк О.А.

Організація та економіка 
фармації
ОПГІ «Фармація»

Медсестринство у 
внутрішній медицині
ОПП «Сестринська справа»

професор Семенів Д.В., 
викладач Посацька Н.М., 
викладач Христук В.P., 
викладач Білик І.П. 
професор Вакалюк І.П., 
доцент Боцюрко Ю.В., 
доцент Звонар П.П.,
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доцент Гайналь Н.П., 
викладач Кузьмінська Х.В., 
викладач Іванів Н.Я.

Медсестринство в хірургії професор Василик С.М., завідувач кафедри,
ОПП «Сестринська справа» доцент Дмитрук О.М.,

викладач Криса Б.P., 
викладач Бурко М.Я.

Медсестринство в педіатрії професор Кочерга З.Р., завідувач кафедри,
ОПП «Сестринська справа» доцент Павликівська Б.М.,

доцент Мотрюк В.Б., 
викладач Казімірчук І.В.

Основи охорони праці та професор Мізюк М.І., завідувач кафедри,
охорона праці в галузі викладач Іванців М.Я.,
ОПП «Сестринська справа» викладач Данилюк А.Е


