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Про організацію освітнього 
процесу у весняному семестрі 
2022-2023 навчального року

З метою належної організації та проведення освітнього процесу у 2022
2023 навчальному році, відповідно до Законів України «Про вищу освіту», « 
Про фахову передвищу освіту», «Про освіту» та статті 40 Закону України 
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, на 
виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-Co-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 24 
червня 2022 року «Про початок навчального року під час дії правового 
режиму воєнного стану в Україні», Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану», Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої 
діяльності в умовах воєнного стану» (законопроект реєстр. № 7325 від 
28.04.2022), рекомендацій МОН України, надісланих листами від 27.06.2022 
№1/7035-22 «Про підготовку до початку та особливості організації 
освітнього процесу в 2022/2023 н.р» та від 11.07.2022 №1/7707-22 «Про 
підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального 
сезону в умовах воєнного стану», Постанови КМ України від 17.02.2021 
р.№104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», 
постанови Головного державного санітарного лікаря України від 
26.08.2021р. № 9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 
освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19)», наказу ректора від 14.08.2020 року №767-д «Про підготовку 
до проведення освітнього процесу в ІФНМУ за умов адаптивного 
карантину», затверджених графіків освітнього процесу(зі змінами) та 
навчальних планів на 2022-2023 н.р.
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Н А К А З У Ю:

1. Весняний семестр 2022-2023 навчального року розпочати відповідно до 
затвердженого зміненого графіку освітнього процесу та розкладів занять за 
змішаною формою (лекції-дистанційно; практичні, семінарські, 
консультації, відпрацювання, практика і інші види занять в аудиторіях, 
навчально-практичних центрах, клінічних базах із забезпеченням та 
дотриманням необхідних протиепідемічних правил і заходів як 
Університету так і лікувальних закладів охорони здоров’я (клінічних баз), а 
також із врахуванням умов воєнного стану :
з 16 січня 2023 року для здобувачів освіти усіх освітніх програм денної та 
заочної форм навчання І-VI курсів першого(бакалаврського), другого 
(магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти та 
здобувачів освіти ІІ-IV курсів фахового медичного коледжу; 
з 30 січня 2023 року для здобувачів освіти І курсу фахового медичного 
коледжу.

Підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів проводити у терміни, 
які встановлені відповідно до навчально-виробничих планів і програм 
підготовки в інтернатурі за відповідними спеціальностями.

Проведення циклів тематичного удосконалення організувати за 
дистанційною формою; стажувань, спеціалізацій в офлайн -  формі.

2. Освітній процес для здобувачів усіх спеціальностей може бути 
скорегований у відповідності до ситуації в державі, регіоні, Указів 
Президента України, Постанов Кабінету Міністрів, наказів МОЗ України та 
МОН України, відповідних рішень військових адміністрацій, місцевих 
органів влади та наказів по Університету.
При зміні ситуації в регіоні, яка буде небезпечна для учасників освітнього 
процесу або переходу регіону до інших зон епідеміологічної ситуації, 
підготувати заходи для переходу на адаптовані форми навчання, 
застосовуючи дистанційну форму з використанням платформи Microsoft 
Teams і інших, та з обов’язковою відеофіксацією та архівуванням.

3. З метою організації безпечних умов навчання та праці для всіх учасників 
освітнього процесу та враховуючи висновки постійно діючої комісії з 
обстеження стану приміщень, інженерно-технічних комунікацій та укриттів 
дотримуватись правил та алгоритму дій при надходженні сигналу 
«Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення.

4. Начальнику відділу інформаційно-аналітичного забезпечення 
Г рушевському Роману забезпечити технічну підтримку проведення 
освітнього процесу за змішаною та дистанційною формами навчання.

5. Навчальні заняття для здобувачів освіти на освітніх програмах проводити 
відповідно до графіку освітнього процесу, затверджених розкладів занять із 
дотриманням часових норм їх проведення та змінності.
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6. Освітній процес для студентів І-VI курсів усіх освітніх програм 
факультету підготовки іноземних громадян другого (магістерського) рівня 
вищої освіти проводити у змішаній формі залежно від можливості їх 
прибуття для навчання в Університет.

7. Освітній процес для студентів заочної форми навчання на ОПП 226 
«Фармація, промислова фармація» провести відповідно до розкладів.

8. Навчання студентів Університету організувати і проводити відповідно до 
оновлених освітніх програм та Робочих навчальних планів, графіку 
освітнього процесу на 2022-2023 н.р. зі змінами, а саме:
Магістр:
- 2022 року - для студентів 1-6 курсів освітньо-професійних програм: 222 
Медицина, 228 Педіатрія (термін навчання 5 років 10 місяців);
- 2022 року - для студентів 1 -  5 курсів освітньо-професійних програм: 221 

Стоматологія та 226 Фармація, промислова фармація (термін навчання 4 
роки 10 місяців);
- 2022 року - для студентів 1 -  6 курсів освітньо-професійної програми 226 
Фармація, промислова фармація, заочна форма (термін навчання 5.5 років);
- 2022 року - для студентів 1 -  5 курсів освітньо-професійної програми 226 
Фармація, промислова фармація, заочна форма (термін навчання 4,5 роки за 
скороченим терміном навчання);
- 2022 року - для студентів 1 курсу ОПП 227 Фізична терапія, ерготерапія 
(термін навчання 1 рік 10 місяців);

- 2022 року для студентів 2-6 курсів ОПП: 222 Медицина (термін навчання 
4 роки 10 місяців за скороченим терміном навчання),
- 2022 року - для студентів 2-5 курсів ОПП: 221 Стоматологія та 226 
Фармація, промислова фармація (термін навчання 4 роки 10 місяців за 
скороченим терміном навчання );
Бакалавр:
- 2022 року - для студентів 1- 2 курсів та 2020 року 3-4 курсів ОПП 227 
Фізична терапія, ерготерапія (термін навчання 3 роки 10 місяців);
- 2022 року - для студентів 2 - 4 курсів ОПП 227 Фізична терапія, 
ерготерапія (термін навчання 2 роки 10 місяців за скороченим терміном 
навчання);
Фаховий молодший бакалавр:
- 2022 року - для студентів 1-4 курсів спеціальності 223 Медсестринство 
ОПП «Сестринська справа» на основі базової загальної середньої освіти 
(термін навчання 3 роки 10 місяців);
- 2022 року -  для студентів 1-3 курсів спеціальності 221 Стоматологія ОПП 
«Стоматологія ортопедична» на основі базової загальної середньої освіти 
(термін навчання 2 роки 10 місяців);
- 2022 року - для студентів 1-3 курсів спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» ОПП «Фармація» на основі базової загальної 
середньої освіти (термін навчання 2 роки 10 місяців.)
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- 2019 року - для студентів 4 курсу спеціальності 223 Медсестринство ОПП 
«Лікувальна справа» на основі базової загальної середньої освіти (термін 
навчання 3 роки 10 місяців);
- 2019 року - для студентів 4 курсу спеціальності 223 Медсестринство ОПП 
«Сестринська справа» на основі базової загальної середньої освіти (термін 
навчання 3 роки 10 місяців);
- 2022 року відповідно до оновлених ОНП -  для здобувачів вищої освіти -  
рівень доктор філософії усіх спеціальностей.
- 2022 року - для підготовчого відділення (іноземні громадяни).

9. Враховуючи вимоги безпекової ситуації та протиепідемічних заходів, 
освітній процес організувати в дві зміни, зокрема, для студентів першого 
курсу першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої 
освіти -  в другу зміну відповідно до розкладу занять (за потреби); 
студентам 6 курсу ОПП «Медицина», «Педіатрія» у дві зміни відповідно до 
розкладів занять відповідних кафедр (за потреби).
Для студентів 5 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП 221 
«Стоматологія» освітній процес організувати в другу зміну ( за потреби).

10. Навчальному відділу, деканатам факультетів, відділу аспірантури та 
докторантури, дирекції фахового медичного коледжу і завідувачам кафедр 
організувати вивчення індивідуально вибраних курсів за вибором 
(авторських курсів) здобувачами освіти всіх курсів, факультетів та рівнів 
освіти відповідно до затвердженого «Каталогу вибіркових дисциплін 
(авторських курсів)».

11. Деканам факультетів: медичного - професору Яцишину Роману: 
стоматологічного -  доценту Бугерчуку Олександру; фармацевтичного -  
доценту Федяк Ірині; підготовки іноземних громадян -  професору 
Соломчаку Дмитру; в.о. начальника наукового відділу професору 
Дмитришин Тетяні та директору фахового медичного коледжу, доценту 
Бульбуку Олександру створити групи та скласти списки здобувачів для 
проведення навчальних занять з дисциплін за вибором (авторських курсів).

Перелік груп та списки здобувачів освіти довести до відома завідувачів 
кафедр відповідно до поданого до навчального відділу переліку вибіркових 
дисциплін (авторських курсів).

Для здобувачів освіти всіх курсів на усіх освітніх програмах забезпечити 
умови у весняному семестрі щодо вибору вибіркових дисциплін на 2023
2024 навчальний рік відповідно до Положення .

12. Завідувачам кафедр забезпечити безумовне дотримання Алгоритму дій 
підчас надходження сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів 
оповіщення, а саме: переривати заняття, повідомити студентів, організовано 
під керівництвом викладача, який проводить заняття, студентам 
прослідувати в укриття цивільного захисту і перебувати до скасування 
сигналу. Викладач повинен проінформувати студентів про подальші дії 
після відміни сигналу: продовжити заняття або рекомендувати самостійно
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доопрацювати матеріал з послідуючим опитуванням на наступному занятті. 
Лекційний матеріал викладач має викласти на сторінці кафедри і дати 
покликання на нього.

13. Навчальному відділу, головам циклових методичних комісій, 
завідувачам кафедр розглянути можливість включення у програми 
навчальних дисциплін вивчення безпеки життєдіяльності під час війни, 
надання невідкладної медичної допомоги, психологічної допомоги, 
антикризового менеджменту, враховуючи профіль навчальної дисципліни.

14. Викладання дисципліни «Загальна хірургія» для студентів 3-го курсу 
спеціальності 222 Медицина доручити у весняному семестрі - кафедрі 
хірургічних хвороб.

15. Викладання дисципліни «Догляд за хворими в хірургії» для студентів 
2-го курсу спеціальностей 222 Медицина» та 228 Педіатрія доручити 
кафедрі хірургічних хвороб.

16. Викладання дисципліни «Хірургія» для студентів 5-го курсу 
спеціальності «Медицина» та «Педіатрія» доручити у весняному семестрі - 
кафедрі загальної та судинної хірургії.

17. Викладання -  Блоку ВК 25 (Переддипломна симуляційна практика/ 
Переддипломна навчально-тренінгова практика) -6 рік навчання закріпити:
в терапії -  1-8 та 54-59 групи за кафедрою внутрішньої медицини №1, 

клінічної імунології та алергології ім. академіка Є.М. Нейка; 9-10б, 81-83, 
31-32 та 59a-59f за кафедрою внутрішньої медицини № 2 та медсестринства; 
в хірургії - 1-4 та 54-56 групи за кафедрою хірургічних хвороб; 5-8 та 59а- 
59с групи за кафедрою хірургії та кардіохірургії; 9-10б та 59d- 59f групи за 
кафедрою загальної та судинної хірургії; 81-83, 31-32 та 57-59 групи за 
кафедрою травматології, ортопедії і невідкладної військової хірургії.

18. Відповідно до наказу № 638-д від 21.06.2022 р. «Про реорганізацію 
кафедр» доручити вивчення нормативних та вибіркових дисциплін в 2022- 
2023 н.р. за кафедрами (додаток 3).

19. Доручити викладання вибіркових дисциплін у весняному семестрі: 
на ОПП «Медицина» 1 курс:

ВК 4.1 Основи психології; ВК 4.2 Психологія спілкування -  кафедрі 
психіатрії, наркології та медичної психології;
ВК 4.3 Арт-терапія -  кафедрі українознавства та філософії;
ВК 5.1 Морфологічні основи клітинної терапії; ВК 5.2 Теоретичні основи 
сучасних репродуктивних технологій - кафедрі гістології, цитології та 
ембріології;
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ВК 5.3 Сучасні клітинні та генні технології в медицині; ВК 5.4 Прикладні 
аспекти сучасної паразитології -  кафедрі медичної біології та медичної 
генетики;
ВК 6.1 Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки; ВК 6.2 
Медико-соціальні проблеми сучасної біоетики - кафедрі клінічної 
фармакології та клінічної фармації/ кафедрі медицини катастроф та 
військової медицини;
на ОПП «Медицина» 2 курс (скорочений термін навчання):

ВК 5.2 Теоретичні основи сучасних репродуктивних технологій - кафедрі 
гістології, цитології та ембріології;
ВК 11.2 Загально-військова підготовка -  кафедрі медицини катастроф та 
військової медицини;
ВК 11.5 Англійська мова (за професійним спрямуванням) - кафедрі 
мовознавства;
ВК 12.1 Фізіологічні аспекти ендокринології -  кафедрі фізіології;
ВК 12.2 Основи здорового харчування (дієтотерапія) -  кафедрі біологічної 
та медичної хімії імені академіка Г.О. БАБЕНКА;

На ОПП «Педіатрія» 1 курс:
ВК 4.4 Європейський стандарт комп’ютерної грамотності -  кафедрі 
медичної інформатики, медичної та біологічної фізики;
ВК 5.4 Прикладні аспекти сучасної паразитології -  кафедрі мікробіології, 
вірусології та імунології;
ВК 6.1 Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки - кафедрі 
клінічної фармакології та клінічної фармації/ кафедрі медицини катастроф 
та військової медицини;
На ОПП «Стоматологія» 1 курс:
ВК 5.8 Академічна доброчесність у студентському середовищі -  кафедрі 
анатомії людини;
ВК 5.3 Психологія спілкування - кафедрі психіатрії, наркології та медичної 
психології;
На ОПП «Фармація, промислова фармація» 1 курс:
Денна форма:
ВК 1.1 Іноземна мова; ВК 1.2 Іншомовна комунікація -  кафедрі 
мовознавства;
ВК 2.1 Історія сучасного світу; ВК 2.4 Медичне краєзнавство -  кафедрі 
українознавства та філософії;
ВК 3.2 Валеологія -  кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини ім. проф. 
М. М. Бережницького;
ВК 3.6 Академічна доброчесність -  кафедрі фармацевтичного управління, 
технології ліків та фармакогнозії;
ВК 4.3 Робота з інформаційними джерелами; ВК 4.4 Комп’ютерні технології 
у дослідженні лікарських засобів -  кафедрі медичної інформатики, медичної 
та біологічної фізики;
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ВК 5.2 Англійська мова для ділового спілкування фармацевта -  кафедрі 
мовознавства.
Заочна форма навчання (5,5 р.):
ВК 1.1 Іноземна мова -  кафедрі мовознавства;
ВК 2.1 Історія сучасного світу -  кафедрі українознавства та філософії;
ВК 3.4 Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень -  кафедрі хімії, 
фармацевтичного аналізу та ПО;
ВК 4.3 Робота з інформаційними джерелами -  кафедрі медичної 
інформатики, медичної та біологічної фізики;
ВК 5.2 Англійська мова для ділового спілкування фармацевта - кафедрі 
мовознавства;
Заочна форма навчання (4,5 р.):
ВК 2.3 Релігієзнавство; ВК 2.4 Медичне краєзнавство - кафедрі 
українознавства та філософії;
ВК 3.4 Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень - кафедрі хімії, 
фармацевтичного аналізу та ПДО;
ВК 4.3 Робота з інформаційними джерелами -  кафедрі медичної 
інформатики, медичної та біологічної фізики;
ВК 4.5 Web -  дизайн у фармації - кафедрі медичної інформатики, медичної 
та біологічної фізики;
ВК 5.2 Англійська мова для ділового спілкування фармацевта - кафедрі 
мовознавства;
На ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 1 курс (магістри):
ВК 1.1 Гідрокінезіотерапія при різних нозологіях - кафедрі фізичного 
виховання, спортивної медицини та ерготерапії;
ВК 1.2 Харчування як засіб реабілітації - кафедрі загальної практики 
сімейної медицини та реабілітації;
ВК 1.3 Реабілітаційні аспекти порушень харчування - кафедрі загальної 
практики сімейної медицини та реабілітації;
ВК 1.7 Функціональна анатомія опорно-рухового апарату -  кафедрі анатомії 
людини;
ВК 1.8 Методи обстеження у фізичній терапії -  кафедрі фізичної та 
реабілітаційної медицини;
ВК 1.10 Косметологія -  кафедрі дерматології та венерології;
ВК 1.11 Здорова дитина -  кафедрі дитячих хвороб ПО.
На ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 1 курс (бакалаври):
ВК 1 Ангіоневрологія -  кафедрі анатомії людини;
ВК 2 Основи генетичного здоров’я; ВК 2 Біологічні основи спадкових 
захворювань - кафедрі медичної біології та медичної генетики;
ВК 4 Валеологія - кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини ім. проф. 
М. М. Бережницького;
ВК 5 Дієтологія -  кафедрі дитячих хвороб ПО;
ВК 7 Психологія розвитку особистості - кафедрі психіатрії, наркології та 
медичної психології;
ВК 8 Соціологія - кафедрі українознавства та філософії;
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ВК 9 Загальна військова підготовка; ВК 10 Курс виживання в 
екстремальних ситуаціях - кафедрі медицини катастроф та військової 
медицини;
На ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» 2 курс (бакалаври, скорочений 
термін):
ВК 6 Нутриціологія -  кафедрі дитячих хвороб ПО;
ВК 12 Фізіологічні аспекти реабілітації опорно-рухового апарату -  кафедрі 
фізіології;
ВК 14 Фізіотерапія- кафедрі фізичної та реабілітаційної медицини;
ВК 16 Арт-терапія - кафедрі українознавства та філософії;
ВК 18 Основи рефлексотерапії - кафедрі загальної практики сімейної 
медицини та реабілітації;
ВК 20 Гідрокінезіотерапія - кафедрі фізичного виховання, спортивної 
медицини та ерготерапії.

20. Призначити відповідальними за оформлення та подачу в деканат 
медичного факультету «Відомостей обліку успішності» студентів 
спеціальностей «медицина», «педіатрія» з дисциплін:
- «догляд за хворими» - кафедру пропедевтики внутрішньої медицини 
(кафедра пропедевтики внутрішньої медицини ім. проф. М.М. 
Бережницького; кафедра хірургічних хвороб; кафедра пропедевтики 
педіатрії);
- «сестринська практика» - кафедру загальної та судинної хірургії; 
-«лікарська практика» в стаціонарі (4 курс) -  кафедру внутрішньої 
медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. академіка Є.М. Нейка;
- лікарська практика в сімейній медицині (5 курс) -  кафедру внутрішньої 
медицини №2 та медсестринства;
- клінічна практика (професійна практика) 5 курс- кафедру загальної та 
судинної хірургії ;
- внутрішня медицина (6 курс) -  кафедру внутрішньої медицини № 2 та 
медсестринства;
- хірургія -  кафедру хірургії та кардіохірургії;
- педіатрія -  кафедру педіатрії.

21. Призначити відповідальними за оформлення та подачу в деканат 
стоматологічного факультету «Відомостей обліку успішності» студентів 
спеціальностей «стоматологія» з дисциплін:
- «догляд за хворими» - кафедру пропедевтики внутрішньої медицини ім. 
М.М. Бережницького;
- «сестринська практика» - кафедру терапевтичної стоматології;
- хірургічна стоматологія -  кафедру хірургічної стоматології;
- виробнича лікарська практика (4 курс) -  кафедру ортопедичної 
стоматології.

22. Викладання дисципліни «Медсестринство в хірургії» доручити:
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- для студентів ІІІ-IV курсів спеціалізації 223 Медсестринство ОПП 
«Сестринська справа» -  кафедрі травматології, ортопедії і невідкладної 
військової хірургії;
- для студентів V курсу спеціалізації 223 Медсестринство ОПП 
«Лікувальна справа» - кафедрі хірургічних хвороб.
23. Викладання дисципліни «Патоморфологія, патофізіологія» для студентів 
ІІІ-го курсу спеціалізації 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа» 
розділити та доручити:
- кафедрі патофізіології - «Патофізіологію»;
- кафедрі патологічної анатомії - «Патоморфологію».
Підсумок з дисципліни -  підсумковий модульний контроль провести 
представниками вище перелічених кафедр.

24. Відповідальність за організацію та контроль проведення іспиту з 
вибіркових дисциплін з ОПП покласти на деканати, кафедри та 
відповідальних відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти:

ОПП« 222 Медицина»:
3 рік навчання -Блок ВК 13 (Інтегрований курс з біомедичних дисциплін/ 

Інтегрований курс з фундаментальних дисциплін) -  на кафедру патологічної 
анатомії;

6 рік навчання -  Блок ВК 22 (Новітні технології у медицині/Сучасні 
стандарти надання медичної допомоги) -  на кафедру внутрішньої медицини 
№1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є. М. Нейка;
6 рік навчання -  Блок ВК 25 (Переддипломна симуляційна практика/ 
Переддипломна навчально-тренінгова практика) -  на кафедру хірургічних 
хвороб.

ОПП «228 Педіатрія»:
3 рік навчання -Блок ВК 13 (Інтегрований курс з біомедичних дисциплін/ 

Інтегрований курс з фундаментальних дисциплін) -  на кафедру патологічної 
анатомії;
6 рік навчання -  Блок ВК 22 (Новітні технології у медицині/Сучасні 
стандарти надання медичної допомоги) -  на кафедру педіатрії;
6 рік навчання -  Блок ВК 25 (Переддипломна симуляційна практика/ 
Переддипломна навчально-тренінгова практика) -  на кафедру хірургічних 
хвороб.
ОПП «221 Стоматологія»:
3 рік навчання -  Блок ВК 11 (Інтегрований курс з біомедичних дисциплін/ 
Інтегрований курс з фундаментальних дисциплін) -  на кафедру 
патофізіології;
5 рік навчання -  Блок ВК 24 -  (Новітні технології у стоматологічній 
практиці/Сучасні методики профілактики та лікування стоматологічних 
захворювань) - на кафедру ортопедичної стоматології;
ОПП« 226 Фармація, промислова фармація»
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3 рік навчання -  Блок ВК 13(Інтегрований курс фундаментальних 
дисциплін/ Інтегрований курс хіміко-біологічних дисциплін) -  на кафедру 
хімії фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти;

5 рік навчання -  ОПП 42 (виробнича фармацевтична практика в тому 
числі: фармацевтична хімія, фармакогнозія, організація та економіка 
фармації, фармацевтичний менеджмент та маркетинг, технологія ліків, 
клінічна фармація та клінічна опіка)- на кафедру фармацевтичного 
управління, технології ліків та фармакогнозії.

25. Завідувачам кафедр на виконання «Наскрізної програми підготовки 
студентів медичних факультетів закладів вищої освіти (далі ЗВО) та лікарів- 
інтернів» для оволодіння практичними навичками та методиками, 
необхідними для роботи на посадах лікарів за спеціальністю «Загальна 
практика-сімейна медицина» забезпечити належну практичну підготовку 
студентів з оволодіння практичними навичками та методиками на базі 
Навчально-практичних центрів Університету та центру симуляційного 
навчання.

26. Відділу практики, навчальному відділу, деканатам, завідувачам 
відповідних кафедр організувати та провести практики для студентів:

222 Медицина
2 курс 4 семестр «Догляд за хворими» з 30.01.до.17.02.2023 року 
2 курс 4 семестр «Догляд за хворими» (іноземні здобувачі освіти) з 05.06 до
23.06.2023 року
4 курс 8 семестр «Лікарська практика в стаціонарі» впродовж весняного 
семестру відповідно до розкладу;
4 курс 8 семестр «Лікарська практика в стаціонарі» (іноземні здобувачі 
освіти) з 05.06 до 23.06.2023 року
ВК Блок №17 модуль №1 ( практична підготовка/клінічна підготовка) 
впродовж семестру для усіх здобувачів освіти;
5 курс 10 семестр «Лікарська практика в сімейній медицині» впродовж 
весняного семестру відповідно до розкладу;
5 курс 10 семестр «Лікарська практика в сімейній медицині» (іноземні 
здобувачі освіти) з 05.06 до 23.06.2023 року
ВК блок №17 модуль №2 «Практична підготовка у внутрішній медицині/ 
клінічна підготовка у госпітальній терапії»- впродовж семестру;
228 Педіатрія
2 курс 4 семестр « Догляд за хворими» з 30.01 до 17.02.2023 року;
4 курс 8 семестр «Лікарська практика в стаціонарі» впродовж весняного 
семестру відповідно до розкладу;
ВК Блок №17 модуль №1 ( практична підготовка/клінічна підготовка) 
впродовж семестру;
5 курс 10 семестр «Лікарська практика в сімейній медицині» впродовж 
весняного семестру відповідно до розкладу;
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ВК блок №17 модуль №2 «Практична підготовка у внутрішній медицині/ 
клінічна підготовка у госпітальній терапії»- впродовж семестру;
Для ОПП 221 «Стоматологія»:
2 курс 3 семестр «Сестринська практика» з 30.01 до 10.02.2023 року.

Для здобувачів 2 курсу за скороченим терміном навчання «Сестринська 
практика» - перезараховується.
3 курс 6 семестр Виробнича лікарська практика: профілактика 
стоматологічних захворювань, терапевтична стоматологія з 16.01 до
03.03.2023 року;
4 курс 8 семестр Виробнича лікарська практика ( хірургічна, терапевтична 
та ортопедична стоматологія) з 09.01 до 03.02.2023 року;
5 курс 10 семестр Виробнича лікарська практика (дитяча стоматологія) з 
09.01 до 27.01.2023 року.
Для ОПП 226 «Фармація, промислова фармація»
ВК 9.1 Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою/ 
ВК 9.2 Долікарська допомога у роботі фармацевта з ознайомчою медичною 
практикою впродовж семестру;
5 курс -  Виробнича фармацевтична практика -  з 16.01 до 27.03.2023 року. 
Для ОПП 227 Фізична терапія, ерготерапія:
Магістр
1 курс 2 семестр Клінічна практика при захворюваннях серцево-судинної да 
дихальної систем з 30.01.до 24.03.2023 року;
Бакалавр
2 курс 4 семестр Загальна клінічна практика з фізичної терапії впродовж 
семестру по групах відповідно до розкладу;
3 курс 6 семестр Клінічна практика з фізичної терапії, ерготерапії при 
захворюваннях опорно-рухового апарату та нервової системи -  з 30.01.до
17.02.2023 року;
4 курс 8 семестр Переддипломна клінічна практика з фізичної терапії, 
ерготерапії -  з 22.05 до 16.06.2023 року.
Для здобувачів освіти фахового медичного коледжу
3 курс 6 семестр Виробнича практика на ОПП Медсестринство спеціалізації 
«Сестринська справа» з 30.01 до 24.02.2023 року;
4 курс 8 семестр Переддипломна практика на ОПП Медсестринство 
спеціалізації «Сестринська справа» з 30.01 до 10.03.2023 року;
4 курс 8 семестр Переддипломна практика на ОПП Медсестринство 
спеціалізації «Лікувальна справа» з 30.01 до 24.03.2023 року;
2 курс 4 семестр Виробнича практика на ОПП Стоматологія спеціалізація 
«Стоматологія ортопедична» з 12.06 до 23.06.2023 року;
3 курс 6 семестр Переддипломна практика на ОПП Стоматологія 
спеціалізація «Стоматологія ортопедична» з 30.01 до 24.02.2023 року;
2 курс 4 семестр Виробнича практика на ОПП Фармація, промислова 
фармація з 12.06 до 23.06.2023 року;
3 курс 6 семестр Переддипломна практика на ОПП Фармація, промислова 
фармація з 16.01 до 27.01.2023 року та з 22.5 до 16.06.2023 року.
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27. Прийняти до виконання затверджені Вченою Радою -  Графіки 
освітнього процесу в Університеті та фаховому медичному коледжі на 2022- 
2023 навчальний рік зі змінами.

28. Весняний семестр і екзаменаційну сесію в Університеті та фаховому 
медичному коледжі завершити до 15 липня 2023 року.

29. Провести Єдиний державний кваліфікаційний іспит (далі - ЄДКІ) для 
здобувачів вищої освіти другого(магістерського) рівня вищої освіти 4-х 
курсів всіх спеціальностей відповідно до графіку Центру тестування при 
Міністерстві охорони здоров'я України.

30. Директору ННІПО доценту Пелехану Любомиру організувати навчання 
на усіх циклах післядипломної освіти за змішаною системою (лекції- 
дистанційно; семінарські, практичні- аудиторні). Реєстрацію на цикли 
продовжити дистанційно.

Навчальний процес для слухачів та лікарів-інтернів проводити відповідно 
до розкладу, який розроблений Навчально-науковим інститутом 
післядипломної освіти.

З січня 2023 року на відповідних кафедрах розпочати навчання для лікарів 
за такими програмами:
Фізична та реабілітаційна медицина -  спеціалізація і тематичне 
удосконалення;
Психіатрія -  спеціалізація;
Психотерапія- спеціалізація;
Онкологія -  тематичне удосконалення;
Пародонтологія -  спеціалізація;
Щелепно-лицева хірургія- спеціалізація.

31. Продовжити роботу з підготовки до акредитації ОНП 228 Педіатрія та 
ОНП 226 Фармація, промислова фармація третього(освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти в 2022-2023н.р. (відповідальна Озарко Іванна)

32. Завідуючій канцелярією та архівом Крайник Марії довести зміст та 
вимоги даного наказу до відома деканатів факультетів, ННІПО, відділу 
аспірантури і докторантури, дирекції фахового медичного коледжу та 
завідувачів кафедр Університету.

33. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор

Начальник юридичного відділу 
Начальник відділу ЄКТС та 
моніторингу якості освіти

Головний бухгалтер 
Начальник планово- 
фінансового відділу

Керівник навчального відділу

Ганна ЕРСТЕНЮК 

Уляна ХОМУТ 

Василь КАПЕЧУК 

Катерина МАЦЬКЕВИЧ 

Лілія АТАМАНЮК 

Володимир ГОЛУБ
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