
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

08.11.2021р. м. Івано-Франківськ № 1597-д

Про організацію підсумкового 
контролю знань студентів в 
осінньому семестрі та про видачу 
документа про освіту з відзнакою 
за високі досягнення у навчанні 
в 2021-2022 навчальному році

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про 
організацію освітнього процесу в Івано-Франківському національному 
медичному університеті», робочих навчальних планів на 2021-2022 н.р.(в 
т.ч. зі скороченим терміном для денної та заочної форми навчання) з 
підготовки: магістрів ОПП Медицина, ОПП Педіатрія, ОПП Стоматологія, 
ОПП Фармація, промислова фармація; бакалаврів ОПП Фізичний терапія, 
ерготерапія; фахових молодших бакалаврів ОПП Стоматологія 
ортопедична, ОПП Фармація, ОПП Сестринська справа; молодших 
спеціалістів за спеціальностями: 223 Медсестринство спеціалізації
«Лікувальна справа», 223 Медсестринство спеціалізації «Сестринська 
справа», 226 Фармація, промислова фармація, 221 Стоматологія, графіку 
освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік, з метою належної 
організації підсумкових контролів в 2021-2022 навчального року, а також 
врегулювання та впорядкування видачі студентам-випускникам диплому з 
відзнакою за високі досягнення в навчанні

Н А К А З У Ю :
1. Навчання для студентів Університету завершити в терміни відповідно до 
Графіку освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік.
2. Екзаменаційну сесію для студентів фахового медичного коледжу 
провести в терміни:

- 3 курсу спеціалізації «стоматологія ортопедична» з 18.12. по 24.12.2021 
року;
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- 3 курсу спеціалізації: «сестринська справа» (9кл.), з 20.12 по 24.12.2021 
року;

- 3-4 курсів спеціалізації «лікувальна справа», 13.12. по 23.12.2021 року;
- 3 курсу спеціалізації «фармація, промислова фармація» з 17.12 по

24.12.2021 року.
4. Прийом іспитів доручити професорсько-викладацькому складу кафедр та 
викладацькому складу медичного коледжу Університету, згідно додатку 1.
5. Завідувачам кафедр Університету:
- до закінчення семестру, подати у деканати факультетів та дирекцію 
фахового медичного коледжу Університету відомості про студентів, які не 
виконали навчальний план семестру.
- виділити навчальні кімнати, організувати передекзаменаційні 

консультації та створити належні умови для складання студентами іспитів з 
дотриманням карантинних вимог.
6. Деканам медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів, 
факультету підготовки іноземних громадян та директору медичного 
коледжу своєчасно підготувати всю необхідну документацію для 
проведення підсумкових модульних контролів та іспитів.

7. З метою врегулювання та впорядкування видачі диплому з відзнакою в 
2021-2022 навчальному році студенту, який за весь період навчання отримав 
підсумкові оцінки «відмінно» (оцінка А за шкалою ЄКТС ) не менше, як з 
75% усіх навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, 
виробничих практик, склав Державну атестацію з оцінкою «відмінно», а з 
решта навчальних дисциплін отримав оцінки «добре» (оцінки В,С за 
шкалою ECTS) видається диплом з відзнакою:
7.1. Внести, відповідно до ОПП «Медицина» (2020р.) та Робочих 
навчальних планів (2016р., 2017р., 2018р., 2019р., 2020р., 2021р.) зі 
спеціальностей 222 «Медицина», 222 «Медицина» (скорочений термін 
навчання), в додаток до диплому перелік та обсяг вивчених впродовж 5-ти 
років 10 місяців навчання: дисциплін - 46, в т.ч. практик - 4 та 24-и 
дисципліни за вибором, всього - 71 назв, із них навчання завершується 
оцінкою - 61, «зараховано» -10.
Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок А за шкалою ECTS
- не менше53, оцінок В,С за шкалою ECTS - не більше 18 та атестація 
складена на «відмінно» (оцінка А за шкалою ECTS).
Для здобувачів освіти, які вибрали ВК11.5, ВК 16.3, ВК 19.6, ВК 20.8, ВК 
23.6
дисциплін -  66 в т.ч. практик - 4 та 19-и дисципліни за вибором, всього - 71 
назв, із них навчання завершується оцінкою - 60, «зараховано» -6.
Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок А за шкалою ECTS
- не менше53, оцінок В,С за шкалою ECTS - не більше 18 та атестація 
складена на «відмінно» (оцінка А за шкалою ECTS).
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7.2. Внести, відповідно до ОПП «Медицина» зі спеціальності 222 
«Медицина» (для іноземних громадян), в додаток до диплому перелік та 
обсяг вивчених впродовж 5-ти років 10 місяців навчання: дисциплін - 45, 
практик - 4 та 24-и дисципліни за вибором, всього - 69 назв, із них навчання 
завершується оцінкою - 60, «зараховано» -9.
Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок А за шкалою ECTS
- не менше45, оцінок В,С за шкалою ECTS - не більше 15 та атестація 
складена на «відмінно» (оцінка А за шкалою ECTS).
7.3. Внести, відповідно до ОПП «Стоматологія» (2020р.) спеціальності 221 
«Стоматологія» ( в т.ч. зі скороченим терміном навчання), в додаток до 
диплому перелік та обсяг вивчених впродовж 4-х років 10 місяців та 3 роки 
10 місяців навчання відповідно: дисциплін - 61, практик - 5, 5-ти дисциплін 
за вибором; всього - 71 назв, із них навчання завершується оцінкою - 61, 
«зараховано» - 10.
Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок А за шкалою ЄКТС

- не менше 57, оцінок В,С за шкалою ECTS - не більше 19 та атестація 
складена на «відмінно» (оцінка А за шкалою ECTS).
7.4. Внести, відповідно до ОПП «Стоматологія» (2020р.) спеціальності 221 
«Стоматологія» (для іноземних громадян), в додаток до диплому перелік та 
обсяг вивчених впродовж 5-ти років навчання: дисциплін - 66, практик - 5, 
5-ти курсів за вибором; всього - 76 назв, із них навчання завершується 
оцінкою - 61, «зараховано» - 15.
Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок А за шкалою ЄКТС

- не менше 57, оцінок В,С за шкалою ECTS - не більше 19 та Державна 
атестація складена на «відмінно» (оцінка А за шкалою ECTS).
7.5. Внести, відповідно ОПП «Фармація, промислова фармація» 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» , в додаток до диплому 
перелік та обсяг вивчених впродовж 5-ти років навчання: дисциплін - 60, 
практик -  5, спеціалізація за вибором та 22 дисципліни за вибором; всього - 
65 назва, із них навчання завершується оцінкою - 55, «зараховано» -10. 
Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок А за шкалою ECTS)
- не менше 41, оцінок В,С за шкалою ECTS - не більше 14 та Державна 
атестація складена на «відмінно» (оцінка А за шкалою ECTS).
7.6. Внести, відповідно ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 
227 «Фізична терапія, ерготерапія» , в додаток до диплому перелік та обсяг 
вивчених впродовж 3-х років 10 місяців навчання: дисциплін - 50, практик
-  5, 8-ми дисципліни за вибором; всього - 63 назва, із них навчання 
завершується оцінкою - 59, «зараховано» -4.
Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок А за шкалою ECTS)
- не менше 47, оцінок В,С за шкалою ECTS - не більше 16 та Державна 
атестація складена на «відмінно» (оцінка А за шкалою ECTS).

7.7. Внести, відповідно до навчального плану (2018р.) спеціальності 223 
Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» на основі базової загальної 
середньої освіти, в додаток до диплому перелік та обсяг вивчених
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впродовж 4-ох років навчання: дисциплін - 49, практик -  2; всього - 51 
назва, із них навчання завершується оцінкою -  51.
Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок «відмінно» - не 
менше 38, оцінок «добре» - не більше 13 та Державна підсумкова атестація 
із загальноосвітніх дисциплін і Державна атестація складені на «відмінно». 
Примітка: оцінка «відмінно» для загальноосвітніх дисциплін дорівнює - 10,
11.12 балів, оцінка «добре» - 9, 8, 7 балів.
7.8. Внести, відповідно до навчального плану (2018р.) спеціальності 223 
Медсестринство ОПП «Сестринська справа» на основі базової загальної 
середньої освіти, в додаток до диплому перелік та обсяг вивчених 
впродовж 4-х років навчання: дисциплін - 46, практик -  2; всього - 48 назв, 
із них навчання завершується оцінкою - 48.
Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок «відмінно» - не 
менше 36, оцінок «добре» - не більше 12 та Державна підсумкова атестація 
із загальноосвітніх дисциплін і Державна кваліфікаційна атестація складені 
на «відмінно».
Примітка: оцінка «відмінно» для загальноосвітніх дисциплін дорівнює - 10,
11.12 балів, оцінка «добре» - 9, 8, 7 балів.
7.9. Внести, відповідно до навчального плану (2019р.) спеціальності 221 
«Стоматологія» ОПП «Стоматологія ортопедична» на основі базової 
загальної середньої освіти, в додаток до диплому перелік та обсяг вивчених 
впродовж 3-х років навчання: дисциплін - 24, практик -  2; всього - 26 назв, 
із них навчання завершується оцінкою - 26.
Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок «відмінно» - не 
менше 20, оцінок «добре» - не більше 6 та Державна підсумкова атестація із 
загальноосвітніх дисциплін і Державна кваліфікаційна атестація складені на 
«відмінно».
Примітка: оцінка «відмінно» для загальноосвітніх дисциплін дорівнює - 10,
11.12 балів, оцінка «добре» - 9, 8, 7 балів.
7.10. Внести, відповідно до навчального плану (2020р.) спеціальності 221 
«Стоматологія» ОПП «Стоматологія ортопедична» на основі повної 
загальної середньої освіти, в додаток до диплому перелік та обсяг вивчених 
впродовж 2-х років навчання: дисциплін - 15, практик -  2; вибіркових 
дисциплін-13, всього - 30 назв, із них навчання завершується оцінкою - 30. 
Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок «відмінно»( за 
шкалою ЄКТС «А») - не менше 23, оцінок «добре» ( за шкалою ЄКТС 
«В,С») - не більше 7 та Державна кваліфікаційна атестація складена на 
«відмінно»
( за шкалою ЄКТС «А»).

7.11. Внести, відповідно до навчального плану (2019р.) спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» ОПП «Фармація» на основі базової 
загальної середньої освіти, в додаток до диплому перелік та обсяг вивчених 
впродовж 3-х років навчання: дисциплін - 29, практик -  4; всього -33 назви, 
із них навчання завершується оцінкою - 33.
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Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок «відмінно» - не 
менше 25, оцінок «добре» - не більше 8 та Державна підсумкова атестація із 
загальноосвітніх дисциплін і Державна кваліфікаційна атестація складені на 
«відмінно».
Примітка: оцінка «відмінно» для загальноосвітніх дисциплін дорівнює - 10, 
11,12 балів, оцінка «добре» - 9, 8, 7 балів.
8. Керівнику навчального відділу Голубу В.В. провести контроль підготовки 
Розкладів іспитів та довести до відома деканів факультетів та директора 
фахового медичного коледжу.
9. Зимові канікули для студентів усіх факультетів Університету, медичного 
коледжу встановити до 09.01.2022 року, весняний семестр розпочати з
10.01.2021 року, за винятком:
- 5 курсу ОПП 226 «Фармація, промислова фармація» з 21.03.2021 року в 
зв’язку з проходженням практики (10.01-18.03.2022);
- 3-го курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» (9 кл.) з

24.01.2021 року в зв’язку з проходженням практики (10.01-21.01.2022)
10. Студентам 5 курсу 01111 221 «Стоматологія» практику зі стоматології 

дитячого віку перенести на весняний семестр впродовж семестру в розкладі 
занять.
11. Завідуючій канцелярією та архівом Крайник М.І. довести даний наказ до 
відома усіх структурних підрозділів шляхом надсилання електронного 
повідомлення.
12. Деканам факультетів та директору медичного коледжу довести даний 
наказ до студентів - випускників Університету та фахового медичного 
коледжу.
13. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 
професора Ерстенюк Г.М.

Ректор РОЖКО

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор

Начальник відділу ECTS та 
моніторингу якості освіти

Головний бухгалтер

Начальник планово-фінансового відділу 

Начальниця юридичного відділу 

Керівник навчального відділу

ЕРСТЕНЮК

Василь КАПЕЧУК 

Катерина МАЦЬКЕВИЧ 

Леся ТИМОЩУК 

Уляна ХОМУТ 

Володимир ГОЛУБ
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Додаток 1
до наказу № 1597-д від 8.11.2021 р.

Склад
екзаменаційних комісій для проведення іспитів з дисциплін 

у фаховому медичному коледжі

3 курс

Техніка виготовлення 
знімних протезів
ОПП «Стоматологія 
ортопедична»

Професор Зіновій ОЖОГАН, завідувач кафедри,
доцент Олег ШУТАК ,
доцент Юрій СУХОРЕБСЬКИЙ,
доцент Олена РОЖКО,
викладач, к.мед.н. Світлана ПЕТРИШИН,
викладач Володимир РИПАН

Техніка виготовлення 
незнімних протезів
ОПП «Стоматологія 
ортопедична»

Професор Зіновій ОЖОГАН, завідувач кафедри,
доцент Олег ШУТАК ,
доцент Юрій СУХОРЕБСЬКИЙ,
доцент Олена РОЖКО,
викладач, к.мед.н. Світлана ПЕТРИШИН,
викладач Володимир РИПАН

Основи охорони праці 
та охорона праці в галузі
ОПП «Фармація»
ОПП «Лікувальна справа»

Професор Михайло МІЗЮК, завідувач кафедри, 
викладач Мар’яна ШАНЦІВ, 
викладач Альберт ДАНИЛЮК

Українська мова (за 
професійним спрямуванням)
ОПП «Фармація»
ОПП «Сестринська справа»

Професор Світлана ЛУЦАК, завідувачка кафедри, 
викладач Анна ВАРІВОНЧИК, 
викладач Роксолана СЕНЬКІВ, 
викладач Ольга БОЙЧУК

Фармакологія
ОПП «Фармація»

Професор Наталія ВІРСТЮК, завідувач кафедри, 
викладач, к.мед.н. Наталія СЕНЮТОВИЧ, 
викладач Руслана МЕЛЬНИК

Фармакологія та медична 
рецептура
ОПП «Сестринська справа»

Основи філософських знань
ОПП «Лікувальна справа»

Професор Наталія ВІРСТЮК, завідувач кафедри, 
викладач, к.мед.н. Олена ЧЕРКАЩИНА, 
викладач Катерина ВАЛЕЦЬКА

Професор Володимир КАЧКАН, завідувач кафедр 
Доцент Любов СЛИВКА,
Доцент Алла СІНІЦИНА
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