
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

30.11.2020 р. м. Івано-Франківськ № 1737-д

Про проведення Атестації випускників 
фармацевтичного факультету заочної форми 
навчання у 2021-2022 навчальному році

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту»; Постанови Кабінету 
Міністрів України № 334 від 28.03.2018 р. «Про затвердження Порядку 
здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів 
ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона 
здоров’я»; наказу Міністерства охорони здоров’я України № 1784 від
25.08.2021 р. «Про затвердження Графіка проведення єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та 
тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо- 
кваліфікаційного рівня бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 
Охорона здоров’я» у 2022 р.»; Положення про організацію освітнього 
процесу в Івано-Франківському національному медичному університеті, 
затвердженого наказом ректора № 932-д від 29.08.2019 р. та наказом № 327-д 
від 15.03.2021 p.; Положення про організацію та порядок проведення 
атестації випускників на фармацевтичному факультеті Івано-Франківського 
національного медичного університету, затвердженого наказом ректора 
№ 889-д від 30.06.2021 p.; Освітньо-професійної програми «Фармація, 
промислова фармація»; Навчального плану підготовки магістрів зі 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» та графіку освітнього 
процесу на 2021-2022 навчальний рік, з метою якісного забезпечення 
організації та проведення атестації випускників заочної форми навчання в 
2022 році

Н А К А З У Ю :

1. Атестацію випускників (АВ) Освітньо-професійної програми (01111) 
«Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти заочної форми навчання фармацевтичного факультету провести у 
період з 25.01 по 08.02.2022 року (Додаток 1).

2. Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (апробація іспиту) для 
здобувачів заочної форми навчання провести відповідно до Графіку
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проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів 
ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих 
іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та 
молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2022 році Центру 
тестування при МОЗ України, а саме: 25.01.2022 р.

3. Головою екзаменаційної комісії (ЕК) для випускників Ollll 
«Фармація, промислова фармація» заочної форми навчання призначити 
начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками в Івано-Франківській області, фармацевта вищої 
кваліфікаційної категорії Надію Шпур (за згодою).

4. АВ зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» провести 
у формі Об’єктивного структурованого практичного іспиту (ОСПІ) та/або 
захисту магістерської роботи (з однієї дисципліни).

За результатами ОСШ виставляти оцінки здобувачам окремо з кожної 
екзаменаційної дисципліни.

5. Декану фармацевтичного факультету, доценту Ірині Федяк не 
пізніше, як за місяць до початку АВ, скласти і затвердити узгоджений 
персональний склад ЕК та секретаріату, спільно з завідувачами випускових 
кафедр факультету підготувати, узгодити та до 24.12.2021 року подати на 
затвердження Графік проведення передекзаменаційних консультацій.

До початку АВ подати до ЕК документи на студентів, які допущені до 
АВ, і зведену відомість отриманих ними оцінок з навчальних дисциплін та 
практик за весь період навчання.

6. Завідувачам випускових кафедр професорам Андрію Грицику, Ірині 
Купновицькій, Андрію Стецьківу спільно із керівником Навчально- 
практичного центру (НПЦ) «Фармація» Володимиром Печенюком обладнати 
приміщення НПЦ «Фармація» та навчальні кімнати для проведення АВ, а 
також підготувати та подати до ЕК Матеріали до АВ.

7. АВ для випускників фармацевтичного факультету провести на базі 
НПЦ «Фармація» (вул. Галицька, 124-к), а у випадку погіршання епідемічної 
ситуації та розпоряджень відповідних органів влади -  дистанційно на 
платформі Microsoft Teams із обов’язковим відеозаписом проведення АВ.

8. Відділу інформаційно-аналітичного забезпечення (в.о. начальника 
ВІАЗ Роману Грушевському) забезпечити місця роботи членів ЕК 
комп’ютерною технікою, відео та інтернет-зв’язком.

9. Керівнику навчального відділу Володимиру Голубу за місяць до 
початку АВ скласти і подати на затвердження Розклад випускних іспитів.

10. Секретаріату ЕК не пізніше як за місяць скласти, узгодити і подати 
на затвердження Графік роботи ЕК.

11. Під час проведення АВ членам ЕК та екзаменаторам суворо 
дотримуватися вимог чинного законодавства.

12. Урочисте засідання Вченої Ради та заслуховування Звіту голови ЕК 
про результати АВ для випускників заочної форми навчання провести
10.02.2022 р. (у випадку зміни епідемічної ситуації -  дистанційно).

13. Терміни та форми проведення АВ для випускників ОПП «Фармація, 
промислова фармація» заочної форми навчання і дати проведення урочистої
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Вченої ради можуть коригуватися згідно із Постановами Кабінету Міністрів 
України, наказами МОН та МОЗ України відповідно до епідеміологічної 
ситуації.

14. Керівнику навчального відділу Університету Володимиру Голубу 
довести даний наказ до відома деканату фармацевтичного факультету.

15. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Микола РОЖКО

Погоджено:

Перший проректор Ганна ЕРСТЕНЮК

Начальник юридичного відділу Уляна ХОМУТ

Головний бухгалтер Катерина МАЦЬКЕВИЧ

Начальник планово-фінансового відділу Леся ТИМОЩУК

Начальник відділу ЄКТС та 
моніторингу якості освіти Василь КАПЕЧУК

Керівник навчального відділу Володимир ГОЛУБ



Додаток 1 
до наказу №1737-д від 30.11.2021р.

Розклад атестації випускників 
фармацевтичного факультету заочної форми навчання 

на 2021-2022 навчальний рік

II ЕТАП ЄДКІ 
«КРОК 2. 

ФАРМАЦІЯ»

ЗАХИСТ
МАГІСТЕРСЬКИХ

РОБІТ

ОБ’ЄКТИВНИЙ СТРУКТУРОВАНИЙ ПРАКТИЧНИЙ
ІСПИТ (ОСПІ) ВИПУСК

25.01.22 1.02.22 2.02.22

3.02.22 4.02.22 7.02.22 8.02.22

10.02.22
61 група 62 група 63 група 64 група
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